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 „И не кълнете нас, но  
благословете, понеже не от  
много учение написах,но от  
много книголюбие и ревност  
се захванах и написах…” 
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1.0.Въведение 
1.1.Цел на изследването 

 
Българската историография е решила, че дохристи- 

янска България не е имала своя самостойна писменост, 
а е ползвала гръцка в два предполагаеми варианта - за 
официални държавни нужди или за всички области на 
живота. Най-активните изследователи, защитаващи тази 
теза изказват становища, но не ги доказват. Не бих 
могъл да променя поредната проява на българския син-
дром за обезценяване на националното ни достойнство, 
но съм дълбоко потресен от пренебрегването на оче-
видните свидетелства на Черноризец Храбър, отхвър-
лящи подoбни антинационални становища. Конкретната 
цел на изследването ми е да анализирам първите четири 
изречения от Лаврентиевия препис(по-нататък Лавр) на 
„О писменехь” от Черноризец Храбър и като ги съпоставя 
със съответните текстове на Берлинския(по-нататък 
Берл) и Марчанския(по-нататък Марч), а и на някои 
други преписи от групата на Лавр, да направя опит да 
се приближа до авторския текст. Крайната ми задача е 
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да намеря доказателства за ползваната от българите до 
870 г.писменост, с които да оспоря традиционната в 
българската историография доктрина. 

Основания да проявя такова твърде смело дръз-
новение ми дава твърдението, че независимо от дву-
вековния процес на проучвания на Сказанието, който е 
имал подчертано дискусионен характер „...много въпро-
си около творбата и нейния автор(в това число и някои 
от най-важните)засега остават нерешени...”(18,с.499). 

Не смея да мисля, че ще променя наложените от 
традицията догми относно българската културна древ-
ност и въпреки това съм поощрен от К.Куев, който се 
присъединява към Л.Грашева: „От друга страна, не е 
напълно установено какво точно означават глаголите 
„чьтýх™ и гатаах™ ”(31,с.152). 

За известна група изследвачи признаването на 
определено историческо събитие или практика може да 
се обоснове единствено с данни от съхранени писмени 
паметници (като например преписите на „О писменехь” от 
групата на Лавр) и със съответни археологически на-
ходки(като Мадарските български гръкоезични надписи). 
Другият подход би могъл да се построи върху опро-
вергаване на неправилни тълкувания на древни писмени 
свидетелства и да се извадят наяве убежденията на 
достигнали до други знания учени, които са били скри-
вани в угода на властващата посредственост или на 
наложени политически доктрини. Аз съм избрал да служа 
на паметта на моите предци, като събирам дока-
зателства в полза на тезата си от всички възможни 
източници, включително и като се съобразявам с логи-
ката, която е управлявала поведението на предстоя-
тели и владетели. 

 
1.2.Основни за темата термини 
- „За буквите” или „За писменáта” 
Не приемам традиционното наименование на Аполо-

гията на Храбър „За буквите”. Основание ми дават не 
само преводите в Старобългарския речник на писменъ¶и с 
букви и писмена и на писмене – с буква и писмен текст 
(1,с.283), но и духа, който се носи от заглавието, 
изписано с езика на Кирил и Методий - „О писменехь”. 
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Убеден съм, че Черноризец Храбър е писал своето чу-
товно творение за българската кирило-методиевска 
писменост. Навсякъде по-долу ще наричам Сказанието 
„За писменáта”. 

- „Славяни” или „българи” 
Правомерното използване на словенý вместо блûгаре в 

Сказанието на Храбър подлежи на много сериозна обос-
новка, каквато не намирам в литературата. 

За да анализирам дали е бил пренебрегнат от ав-
тора етнонимът блûгаре и е бил заменен със словýне, 
словенý, словеномь, Словиняном(ь),Словинане, словиняне,  с 
които се назовава в преписите многоетническият бъл-
гарски народ, цитирам по-долу съответните разглеждани 
текстове от трите преписа, в които се използва словýне 
като име на народа на България. 

На първо място обръщам внимание,че несъмнено 
Храбър говори за народа, оглавяван от Бориса кназа 
блъгар¤скаго(4,с.98),т.е. Борис е владетел на народа, 
доминиран от българите, и България е била пред-
ставлявана от тях, а не от коя да е от нейните 
многобройни народностни съставки. Следователно с гор-
ния цитат Черноризец Храбър определя етнонима на 
народа на Борис като българи. 

Несъмненият отговор на опонентите е банално из-
вестен: „Да, наистина Борис е бил княз(очевидно със 
значението владетел?)на българите, но нали това са 
славяните, възприели този етноним!” 

Ако горното трябва да звучи правдоподобно, защо 
в преписите етнонимът на народа на Борис е единствено 
„славяни”, а не възприетото от българските славяни 
народностно наименование „българи”?  

Етнонимът словýне и производните му се срещат в 
трите преписа както следва: 

В Лавр: ”Прýжде убw словýне не имýх™ книгъ. ... 
кръстивше же с , рим¤сками и гръчьск¥ми писмен¥, н™ждаах™ с  
словýн¤ск¥ рýчь безь устроениа(4,с.96). 

В Берл: и˜бо словенý не и˜мýх© писания ,...крT̈́тивьшим с   

греком  и˜ словеномь,книгами грьчьскь·и˜ми н ©жDах© бо с   словенý  
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писати словен скь·©   рýчи  безь  сьтворения .   рекоше   како можемь 
писати грьчс кь·©  речи словýне  бь·вш е ... и бь·ше словýне бес  
писания.  в и.  лý(31,с.167,168). 

В Марч: Его же посла Б(о)гь учителя Словиняном(ь).w 
книгахь, яко книжникь ¬с(ть) вь прописан·е и книгамû. Прýжде 
по словиньском(ь) учрьтан·а и резан·а резаху; тогда беху погань¶  
с№щи. Крьстив`шим` се Грьком(ь) и Словиняном(ь) и Жи-
довом(ь) грьчаским(ь) писан·ем(ь) Жидове писать¶ слов(и)нь-
скимь  реч(и) бесь творен·а руменьска.Како можеть писати 
писания грьчаские речи и словиньски:...Бише Словинане  в и.  лýть 
бес писания(31,с.170-172). 

Позовавам се на Берл, където четем:„...на послý-
докь тако и кн ига  бльгарс ка с та  е сть”(31,с.168). По-долу 
преписвачът отива и по-далеч: „понеже с та  е сть бльгарс ка  
литур гия ˜,...”(31,с.170). Не се говори за славянска кни-
га и славянска литургия, нали? 

А в Марч е написано: Прýжде по словиньском(ь) 
учрьтан·а и резан·а резаху(31,с.170). Не намирам за целе-
съобразно да обсъждам дали Храбър съобщава, че, види-
те ли, славяните са имали традицията да изрязват в 
твърди основи фигури и надписи. 

Една малка част от съществуващите в писмените 
извори примери, в които народът на България по време-
то на Крумовци е бил наричан от български или чужди 

летописци и църковници блъгар¤ски, българите - бûльгаре 
или блûгаре, а държавата Boulgari;a~, са подбрани и 
систематизирани от Н.Църцаров, които примери ще заим-
ствам. Към тях ще добавя и други, намиращи се в пис-
мените паметници и становищата на авторитетни из-
следователи.  

В Старобългарския разказ за покръстването четем: 
„Как и по какъв начин българите станаха християни, ще 
бъде разказано тук”. В разказа от X век „Чудото на 
св.Георги с българина” намираме сведение за покръст-
ването: „Аз съм от новопокръстения български народ, 
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...”. Синодикът на цар Борил изрежда: „Начало на 
българските царе: на Борис,първият български цар, на-
речен в своето кръщение Михаил, който преведе бъл-
гарския род към благоразумие чрез своето кръще-
ние,...”(63,с.3). 

Атонският монах Отец Паисий, е намерил някъде 
документирано основание да напише в своята „История”: 
„Светите Седмочисленици така събирали избрани и прави 
думи от българите, от сърбите, от русите, от моско-
вите, от словените, от леховете. Много време събирали 
думи от тия народи, докато съставили псалтира, еван-
гелието и други книги. Предали ги първо на българите 
и книгите били наречени български, както и досега 
гърците знаят това. Целият народ и четиримата патри-
арси, Ерусалим, Синая, Света гора – всички говорят 
болгарска или воргарска книга, а не сербска или 
словенска”(6,с.249) и „Ти, българино, не се мами, 
знай своя род и език и се учи на своя език!”(6,с.159) 
и още „О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се 
наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя 
език? Или българите не са имали царство и държава? 
Толкова години са царували и са били славни и прочути 
по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни 
римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им 
давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат 
мир и любов с българските царе”(6,с.158). Питам се 
дали след тези слова можем да очакваме от големия 
български патриот, да нарече своята „История” „сла-
веноболгарска”? 

Сфрагистиката ни дава и още един категорично 
установен резултат: няма печат или друг личен знак на 
Крумовци, в който да се съдържа определението на вла-
детеля като „славянски”! Същото се установява и във 
византийските хроники и истории след IX в. 

За българския народ четем у патриарх Фотий: „Но 
и българите, народ варварски и христоненавистен...” 
(Окръжно послание на Фотий от 867 г.(65,с.99) и в 
разказа на архиепископ Теофилакт Охридски (1089-1126) 
за делото на Великите български просветители Кирил и 
Методий. Теофилакт разказва как Братята „...превели 
боговдъхновените Писания от елински език на български 
(boulgarikhvn)”(12,с.13). 
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„Византийските извори от IX в. и по-късно гово-
рят само за българи и владетели на българи на тери-
торията на България. Примерите от IX в.са много – 
хрониката на Георги Монах, житието на Петър Патрикий, 
житието на Николай Студит, анонимна хроника, със-
тавена между 848-886, „Клеторологион” на Филотей, съ-
чиненията на Цариградския патриарх Фотий и др.” 
(63,с.6). 

За свързаните с българската история латински 
писмени паметници Н.Църцаров пише: „Латиноезични 
извори, в които се откриват данни за процеса на 
християнизация са Бертински и Фулденски анали, 
хрониките на Регино и Анастасий Библиотекар и др. 
Също както българските и византийските говорят за 
покръстване на един народ”(63,с.4). 

Отговорите на папа Николай I на зададените му от 
цесáря Борис въпроси са обединени под наименованието 
RESPONSA NICOLAI I PAPAE AD CONSULTA BULGARORUM  anno 
866, nov.13, където поданиците на цесáр Борис са 
именувани българи, а не славяни(64,с.117). 

Най-величавият археологически паметник от съще-
ствуването на Българската държава на Балканите е Ма-
дарския паметен комплекс. По-долу разкривам дейст-
вителния смисъл на Храбровото Сказание, относно тра-
дициите на българите да създават подобни наскални 
паметници. Наистина в Лавр и в другите преписи четем 
за „писмото на славяни”, но това което намираме върху 
Мадарската скала несъмнено не може да бъде дело на 
славяни, които не са имали нито традиции за такова 
монументално изкуство, нито елементарна писмена прак-
тика по това време. 

Определянето на българската книжнина като „сла-
вянска” през IX–X век оспорвам аргументирано и 
категорично. Нямам особена надежда, че, колкото и да 
са убедени българските учени в безсмислието да се 
използва наименованието „славянска”, ще се намери 
смелост в академичните среди за обсъждането му в 
близко време. Въпреки това, ще цитирам Боньо Ст. 
Ангелов, Л.Грашева, П.Динеков, Л.Иванова, Св.Николо-
ва и Д.Петканова в обяснителна бележка т.109 към ЖК. 
На молбата на василевса Михаил III през 863 г. Кон-
стантин–Философ дава съгласие да замине за Моравия 
„...стига само да имат(склавите на Растица, доп.мое-
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С.Д.) писменост на своя език”(21,с.57). По повод на 
казаното от василевса, че не са намерени до сега 
свидетелства за славянска писменост, изброените авто-
ри пишат: „От текста се вижда, че въпреки проявения 
от висшата византийска власт интерес към славянска 
писменост, тя все още не е съществувала. Дори и да са 
правени опити за записване на славянската реч, те не 
са обхващали книжовни текстове, а още по-малко – 
богослужебна литература (21,с.506). 

Няма съмнение, че Мадарските надписи са съз-
дадени най-късно през 825 г., за което обстойно се 
обосновавам в „МАДАРСКИЯТ РЕЛЕФ И НАДПИСИТЕ СА ДЕЛО НА 
КАНА СЮБИГИ  ЦЕСÁР1 ОМУРТАГ”. Изписаното по-горе за-
главие дава да се разбере, че изпълнен с гръцка 
писменост, или с каквато и да е друга, Мадарският 
комплекс не е бил славянски по съдържание и худо-
жествена традиция. Да се придружава един изработен 
върху скала релеф или дори статуя от тълкуващи и 
възвеличаващи велики българи надписи е източна следа 
далече от славянски художествени прояви. А това, че 
Мадарският паметник е българско, а не славянско дело 
личи както от облеклото и въоръжението на изобразения 
конник, така и от откровено българското съдържание на 
надписите, разказващи за военните заслуги на бого-
избраните и дори богоравните български владетели. 
Впрочем етнонимът „славяни” не се среща в запазената 
част на Мадарските надписи, а в Сюлейманкьойския над-
пис на Омуртаг цесáрят ги споменава като склави, под-
чинени на него или на василевса(16,с.154). 

Друг мотив да се ползва народностното име 
„българи” когато се назовава  народа на България и на 
цесáря Борис са текстовете на надписите на много-
бройните запазени за чест на българите Борисови 
печати, в които четем изразената воля на император 
Борис I да бъде наречена държавата му България. При-
мер е печатът със сигнатура III.1А., който се пред-
ставя според традицията както следва: 

                     
1 Титулът на българския владетел кана сюбиги Крум цесáр със 
значението император е бил завоюван от него със съкрушителната 
победа над Никифор I Геник и документиран, най-вероятно, чрез 
мирния договор от септември-октомври 811 г.с василевса 
Ставракий(51). 
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„Л.: Между два зрънчести кръга е изписано: 
+CEäOHQHMHCAHLARCONTAäO×LGARIA‚  
„Оп.: Между два зрънчести кръга е изписано: 
+QKEäOHQHMHCAHLARCONTAäO×LGARIA‚”(78, с.31). 
Настоящият цитат се ползва единствено заради по-

соченото име на държавата на Борис äO×LGARIA‚, а не за 
да се заблуждава читателят с буквите ТА, поставени 
между ARCON и äO×LGARIA‚ от публикувалия го. 

С подобно съдържание са още много печати на Бо- 
рис и един печат на Симеон(51,с.101). Н.Църцаров 
цитира В.Бешевлиев:„Върху оловни печати Петър се са-
моопределя като „Петър, василевс на българите”(63, 
с.7). 

Дадените по-горе примери с надписи от печати на 
българските владетели се опровергават от традицион-
ното мислене елементарно: славянският етнос, който 
срещу цивилизационните си достойнства е приел от бъл-
гарите етнонима „българи”, реално представлява държа-
вата. 

Тук ще отбележа само, че е невъзможно Бъл-
гарската държава да се представлява от подчинената на 
владетеля – етнически българин славянска народност. 

Н.Църцаров споменава по-долу за старобългарски 
апокриф „Разумник”, в който имало риторичния въпрос и 
отговора на автора: „Кой изнамери българската книга? 
Кирил Философ”.Авторът посочва, че „Византийските 
извори от IX в. и след това говорят само за българи 
на територията на България”, като дава редица при-
мери. По-долу той сочи поредица от документи на 
западните летописци, отнасящи се до българи през IX 
в., в които се говори само за българския народ 
(bulgarorum gens, bulgarorum nation, populus 
bulgarorum)(63,с.5). 

Изумително е, че гърци и латини третират по-
даниците на българския rex като българи, а не 
славяни, а източно-славянските много късни преписи на 
кирилическите документи, застават в противоречива 
позиция, която славистиката като че ли не забелязва. 
Мотивът е ясен: Народът на Борис е от славяни, които 
са се нарекли българи. И толкоз!  

Йоан Екзарх наричал  себе си в превода на гръц-
кото съчинение „Богословие”(„Небеса”)„ ексархомь блъ-
гарскомь”(63,с.6). 
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Защитавайки българския културен приоритет, Отец 
Паисий обяснява векове след манипулациите на българ-
ските писмени паметници, че за гърците те са бъл-
гарски книги. „Но гърците, понеже знаели отначало, 
казват и досега български книги, а не иначе(курс.мой-
С.Д.)”(6,с.249,250). 

Д.Ангелов в статията си „Българската държава 
през IX–XI в.” в Кирило-методиевската енциклопедия 
(по-нататък КМЕ) Т.1 пише, че по време на създаването 
на Сказанието на Черноризец Храбър „За означаване на 
понятието бълг.народност влизат в употреба названията 
„ª´¥къ бльгарски” или „родъ бльгарски”,а за означаване на 
всички, принадлежащи към бълг.народност, се разпро-
странява и утвърждава названието „българи”(14,с.259). 

В трите разглеждани преписи на Сказанието на 
Храбър съвременната дума славяни има няколко различни 
редакции. Този факт говори, че преписите не следват 
плътно някаква Храброва традиция, за каквито се 
представят Лавр и подобните му 72 броя преписи от 
книгата на К.Куев. По времето на Храбър славяните са 
били наричани в цяла Европа „скловене”. Това се чете, 
както в посветения на победата на цесáря Омуртаг над 
Византия каменен надпис наречен Сюлейманкьойски (16, 
с.152), така и в запазения гръцки текст на Прос-
транното житие на Климент от архиепископ Теофилакт 
Охридски(1089–1126?)(12,с.12).Впрочем Теофилакт почти 
не ползва етнонима скловене за сметка на българи. 

Д.Ангелов съобщава в КМЕ т.3, че „Названието 
С.(Славиния)е включено и в речника на виз.летописец 
Йоан Зонара, живял през първата половина на XII в. У 
него то е отъждествено с названието „България” - 
Sklabiniva  hv  Boulgari;a  (ГИБИ,7,с.208)(48,с.629).От този 
цитат можем да направим категоричен извод, че преди 
XII в. понятието „словене” не е съществувало. Несъм-
нено ползвания от Храбър за поданиците на цесáря Бо-
рис етноним блъгаре е могъл да бъде заменен от 
преписвачите с посочените по-горе в трите преписа 
варианти на словýне най-рано през XII в. 

Както е видно от цитатите, цесáрят Борис е наре-

чен в Лавр Бориса кнќза блъгар¤скаго, което на фона на 
славистичната тежест на този препис като „най-близък 
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до времето и до съдържанието на оригинала на Сказа-
нието”, би трябвало да е достатъчно, за да бъде 
изключено ползването на очевидната много по-късна 
притурка на етнонима словýне. Определението на цесáря 
Борис от Храбър като български владетел и изредените 
по-горе цитати, с които авторите са познавали народа 

на България единствено като блъгар¤ска е категорично и 
авторитетно и всеки опит да се търси синонимно отно-
шение между бûльгаре или блûгаре и словýне, словене и 

словиняне  е твърде пресилено.Д.Петканова отбелязва, че 
в Почаевския ръкопис от XVI век думата блъгаре е заме-
нила по волята на преписвача вариантното от Лавр 
съчетание словýн¤ск¥Ż  букара(4,с.98), с което доказва 
произволната замяна на българи със славяни. 

Може би, само В.Бешевлиев прави известни уго-
ворки, като не приема написаното в превода на Лавр, 
че „славяните” четяли „с черти и резки”, с думите: 
„От само себе си възниква въпросът, кои славяни е 
имал тук предвид Черноризец Храбър: всички славяни 
или определена група славяни. Поне засега не е 
известно славяните да са имали писмо, съставено от 
черти и резки. Ако се вземе предвид, че Черноризец 
Храбър е живял и писал в България, едва ли бихме 
сбъркали, ако приемем, че под славяни се разбират 
българските славяни или още по-точно самите бъл-
гари”(5,с.20,21). 

Ползваната в Лавр лексика дава повод на 
Ив.Божилов през 1968 г. да спомене за изказани ста-
новища, че Сказанието на Храбър е било създадено дори 
и през XIV в.(80). 

Това предположение на не посочени учени е 
обосновано, вероятно с факта, че според преписите 
Храбър се занимава в своето творение с кирилицата. Да 
си мислим, че не е знаел или не е намерил за 
необходимо да съобщи на поколенията, след като не е 
направил и намек за съществуването на предхождащата 
Глаголица е нелепо. Следователно древният автор е 
писал единствено за писмеността и за глаголическата 
азбука на Кирил и Методий, което се разбира от 
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съобщението му за създаването на буквата „аз” от 
Кирил:„...с тûи Кирилъ створи  пръвое писма  азь”(4,с.97). 

Не обсъждам етническия произход на поданиците на 
Българската империя от времето на Борис, наричащи 
себе си българи, и дали са те словýне, или не. Етнони- 
мът, с който е могъл да бъде наречен народът на 
България задължително трябва да съответства на 
даденото му от Храбър етническо определение при ти-

тулуването на владетеля му Бориса кнќза блъгар¤скаго 
(4,с.,98) като владетел на българите. Впечатлен съм 
от освидетелстваното в гръкоезичните български надпи-
си име на държавата на Борис, Симеон и Петър 
äO×LGARIA‚, което не фигурира в речниците на т.н. 
старобългарски език и естествено, не се среща там и 
народностното име на етническите българи. Това е 
твърде странно и дори необяснимо. Ще повторя, че 
представителният етноним на един народ съответства  
задължително на името на държавата, а не се покрива 
от името на народността на една от съставките на този 
народ. Горното правило, обаче, е съобразявано в 
преписите на византийските хроники, но не и от кни-
жовниците, които са преписвали в днешна Русия транс-
литерираните глаголически писмени паметници  

Българската сфрагистика не е намерила доказано 
оригинален екземпляр на печат, медальон или молив-
довул с текст, заменящ AРXON Boulgariaõ  или AРXON 
Boulgaron  с AРXON Sklabinon.  

В смисъла на гореизложеното по темата за исто-
рически и етнографски правилното използване в препи-
сите на етнонима словýне бих искал да се позова на Р. 
Павлова, която цитира мнение на А.А.Шахматов от 
„Очерк древнейшего периода истории русского языка”. 
Според големият учен руският литературен език 
„...содержит в себе и ещë теперь наполовину слова, 
формы, обороты древнеболгарской книжной речи”(26, 
с.9). В този смисъл Н.Н.Дурново казва във „Введение в 
историю русского языка”, че в съвременния руски лите-
ратурен език „...произношение и формы словоизменения 
в общем совпадают с произношением и формами слово-
изменения московского говора, словарный же состав и 
словообразование,равно как и правописание на половину 
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церковнославянские”(26,с.9). Както е известно, под 
църковнославянски език науката разбира руската редак-
ция на КМе, санкционирана през управлението на 
Руската църква от патриарх Никон(1652-1666). Но 
според изворите Лавр е от 1348 г. Този анахронизъм 
потвърждава изказаното тук предположение, че устано-
вените исторически несъответствия в ползвания от мене 
текст се дължат на може би по-късни преписи, 
въплътили имперските амбиции на властващите в Москва. 
Така или иначе, за нас е важно признанието на тези 
двама изключителни руски учени, че езиковият дял на 
КМе в литературния език на московските говори е 
наполовина от речниковия фонд, словообразуването и 
правописа им. Това ще рече, че КМе не е култивиран 
говор на славянската съставка на българския народ, а 
е нещо по-различно, за което публикувах мнение в 
Софийската преса(3). 

И накрая ще изкажа една очевидна логика, която 
като приема, че посочените в Мадарския паметник вла-
детели (Тервел, Кормесий и Омуртаг) са българи, а не 
предводители на древно славянско племе, заключава: 

-Високото майсторство, с което е изработен Ма-
дарският паметен комплекс не може да е пръв опит на 
българите да сътворят подобен плод на своето худо-
жествено-религиозно чувство; 

-Не може да е и последен; 
-Тази практика идва от древността и не би могла 

да бъде славянска. От нея са останали световно 
известния паметник от Бехистунската скала в древна 
Персия от V в.пр.Хр.(36, с.141,160) и българския Ма-
дарски паметен комплекс от 825 г. с конника и 
надписите за Тервел, Кормесий и Омуртаг(37). Ив. 
Иванов:„Руският археолог и историк Ф.И.Успенски съоб-
щава, че в Равена, Италия, където се установяват пра-
българите на Алцек (и по-рано на Алциок), има подобен 
паметник с релефно изображение на конник, който може 
да се сравни с изображението при Мадара”(77). 

Замяната на блûгаре със словýне може да се обясни 
единствено със съвпадението на византийските и по-
късните източно-славянски интереси да се славянизира 
народа на България. „Това всъщност е фундаменталната 
философска и политическа доктрина на източните ромеи, 
за отклоняване или притъпяване на българската опас-
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ност за Византия” (30,с.123). В този смисъл В.Гюзелев 
цитира П.Лемерл(1960):‘Това славянизиране на Балкан-
ския полуостров, което Византия никога не е отричала, 
нито отхвърляла, но е направлявала и използвала, е 
станало причина в края на краищата за една от най-
удивителните победи на византийския елинизъм (54, 
с.354). 

На тук отхвърляното определение на занесените от 
българската делегация през 868 г. начело с кавкана 
Петър и Константин Философ преводи на Школата за 
българска книжовност като „славянски”, славистиката 
би възразила, че тези Писания са славянски, защото са 
дело на славяни и са преводи от гръцки на славянски 
език. Ако ли пък създателите на Кирило-методиевската 
писменост не са етнически славяни, те са жители на 
славянския град Солун и знаейки от майка си – 
„славянка” перфектен славянски език, са превели на 
този език гръцките текстове високо професионално. 
(Запознаването на любознателния с кирило-методиевския 
речников фонд не е в полза на славистката доктрина!) 
Лесно е да се покаже, че езикът на великите Братя не 
е славянски, въпреки че има славянски елементи в 
речника и в граматическия строй. Последният рубеж на 
славистите е твърдението, че езикът на Просветителите 
е древен славянски език и затова не е идентичен със 
славянските говори по времето на Борис, че и до днес. 
Не му е времето да доказвам доколко е наивна такава 
една проповед. Началото на изследване, посветено на 
създаването на компилативния език на Кирил и Методий, 
поставих в една статия, която беше публикувана през 
октомври 2009 г.в софийски ежеседмичник(3). Там дадох 
примери за освидетелствани от известни изследователи 
като български, тракийски и славянски думи от КМе и 
съвременния български език. Несъмнено разработката на 
темата изисква уникални усилия и би се увенчала с 
успех, когато му дойде времето. 

С.М.Кульбакин в „Древне-церковнословянский язык” 
(1911) е много ясен:„...ни один из словянских языков, 
ни одно из словянских наречий не было фиксировано 
письменностью столь рано; так, черты русского на-
родного языка отражяются письменностью впервые со 
второй половины XI века, притом отражаются робко – в 
памятниках, представляющих копию с церковно-славян-
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ских текстов, сербских памятников нет древнее XII 
века, чешских нет древнее XIII, польских древнее XIV 
ст.”(9,с.5). 

С.М.Кульбакин е пропуснал да посочи, че бъл-
гарската писменост е била освидетелствана от папа 
Адриан през 868 г., когато е благословил предста-
вените му от Братята свещени християнски писания и 
най-вероятно Светото Писание, написани на литера-
турния български КМе с оригиналната глаголическа 
азбука, т.е. с българска писменост. Имам право да 

попитам за каква писана словýн¤ск¥ рýчь  би могъл да 
съобщава Храбър в първата четвърт на X в.след като 
първият славянски език е бил писмено отразен най-рано 
през втората половина на XI в. Да се твърди, че 
народът на цесáря Борис и езикът на този народ са 
славянски и че в Сказанието се говори за писменост на 
българските славяни е не само смело, то е химерично! 
Като е проследил древните писмени свидетелства на 
славянските езици, този руски автор е изключил 
българския писмен език на Кирил и Методий, датиращ  
втората половина на IX в., от поредицата на сла-
вянските езици. В този цитат намирам противоречие 
между С.М.Кульбакин и българската историография, из-
равняваща българите със словени, като „българските 
словени” имат писменост още през IX век, а източните 
- два века по-късно. Мисля си, че това не е пропуск, 
а научна констатация на С.М.Кульбакин, който не е 
виждал българите като славяни. 

Дадоха се дотук достатъчно доказателства в защи-
та на тезата, според която етнонимът словýне трябва да 
се замени с блûгаре, от което произтича едно твърде 
важно разбиране, че с осъществената на Осмия все-
ленски събор през 869/870 г. сделка между василевса 
Василий I и цесáря Борис, гърците са позволили именно 
на българите, а не на словените, да пишат на своя 
език, като заменят своята азбука с римски или гръцки 
букви. Всеки може да направи своя разумен извод. 

Следователно съществителното „славяни”, освен че 
не е писмено регистрирано през X в., не може да 
замени целесъобразно употребяваното и представително 
за целия български народ „българи”. 
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Поради всичко казано в този смисъл ще ползвам в  
моите разсъждения по-нататък определенията бûльгаре 
или блûгаре и блъгар¤ски вместо словýне, словене и словиняне 
съответно словýн¤ск¥ . 

 
- Дохристиянска България  
Терминът „дохристиянска България” основавам на 

определени събития в отношенията между България и 
християнския свят. Известните между Плиска и Апос-
толическата катедра взаимодействия в интерес на хрис-
тиянизацията на българите са били в разрез с инте-
ресите на Константинополската патриаршия. Между 866 и 
870 г.е била създадена структура на Българската 
църква (по-нататък – Бц) с достатъчно авторитетно 
ръководство, чиито предстоятел е бил през този период 
вероятно латински епископ. Предполагаемата право-
славна епархия е имала йерархия, храмове, литература 
и утвар. Противопоставяйки се на Западната църква в 
противоборство за България, Византийската империя не 
е признавала постигнатото в изграждането на Бц преди 
870 г. и е направила всичко възможно да се обез-
смисли, обезцени и забрави то, като по този начин 
валидни за началната й история станат решенията на 
определения от Западната църква като Осми вселенски 
събор в Константинопол от 869/870 г.(28,с.133). 
Източните патриарси под ръководството на василевс 
Василий I признават на България автономна църква с 
архиепископска катедра. Тези решения определят про-
византийското поведение на цесáря (императора на 
България) Борис(852-889) до изтичането на 30-годишния 
мирен договор през 893 г., поради което възприемам в 
изложението си България преди 870 година като 
дохристиянска, а нейната писменост – писменост на 
дохристиянска България. 

Давам си сметка, че ще бъда в противоречие с 
нашата църковна история, ако не изтъкна значението на 
извършеното от латинските свещеници под ръковод-
ството на кардиналите Формоза Портуенски и Павел 
Популонски за изграждането на структурата на българ-
ската християнска църква между ноември 866 г. и 
февруари 870 г. като епархия под юрисдикция на папа-
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та. Решенията на Осмия вселенски събор са могли да се 
вземат в резултат от извършеното от латинските свеще-
ници в България, след присъединяването на Бц към 
Апостолическата, изразено с приемането на кардиналите 
и сподвижниците им от цесáря Борис през ноември 866 
г. Тази дата се потвърждава от Тудор Доксов в при-
писката му върху Атаснасиите с: „Този Борис покръсти 
българите в годината ехть бехти” (34, с.51).Датата 
„етх бехти” е от Българския циклов 12-годишен кален-
дар и съгласно таблицата на календарите (40, с.28-29) 
съответства на християнската 866 г. От тук разбираме 
и значението.на „бехти” като българското име на месец 
ноември. 

За ролята на латинските свещеници за изграж-
дането на Бц можем да съдим от латински каменен 
надпис от Преслав (63,с.4): „всемогъщият Борис ...с 
целия му клир и народ” са присъствали при осве-
щаването на черква от папските представители. Позво-
лявам си да се отклоня от доказаните събития, 
свързани с развитието на църквата в България в резул-
тат от изградените между българския владетел цесáр 
Борис и папите Николай I (858-867) и Адриан II (867-
872) междуцърковни отношения, поради незначителното 
им влияние върху резултатите от изследванията ми. 

 
- Първа Българска империя 
Победата на великия Крум над василевса Никифор I 

Геник му дава възможност да получи признание от 
наследника на византийския престол Ставракий за 
утвърждаването на България като втората, освен Визан-
тия, империя на Балканите(51) и дава на българския 
владетел ранга на император. Била е официализирана от 
двамата императори новата българска титулатура с 
титула цесáр и предназначеният за гръкоезични текс-
тове архон, използван в българските гръкоезични ка-
менни надписи като ARCoN. Тези титули са имали те-
жестта и достойнството близки до титлата василевс на 
византийския владетел по това време. Титулът архон е 
с ударение според българската говорна традиция върху 
„о”, а не както е типично за гръцката фонетика, заедно 
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със знака за придихание върху „a” - a[rcwn2,   a[rconta~. 
Ще изписвам този титул тук еднакво със записа му в 
българските каменни надписи - ARCON.  Всичко това пове-
лява да се говори за Българската държава при Крумовци 
като за цесáрство в смисъл на империя, а не - 
царство. 

  
 
- Български гръкоезични каменни надписи 
Издълбаните в каменна основа надписи,наречени от  

гърците глифи и намерени в ареала на българите от 
Дунавска България се наричат в нашата историография 
само каменни надписи. Те могат да се определят като 
български когато от разчетеното им съдържание се 
съди, че са посветени на събития от живота и победите 
на владетелите на България. Надписите, които пред- 
ставляват „списъци на ризници и шлемове”(16, с.180) и 
са изсечени на български (вероятно унугундурски) език 
с гръцки букви са едно изключение.Останалите са изпи-
сани с гръцка писменост. За не наименованата пис-

                     
2 На страница 119 от Старогръцко-български речник, София 1943 фигурират 1.гръцкият 
глагол  a[rcw, който основно е преведен,  като пръв съм, предшествам, водя, стоя 
начело, заповядвам, господствам, управлявам; с  добавката „ov  a[rcwn”, преведена с 
титулите цар, княз и други,   и  2. титлата a[rcwn със значенията предимно  вожд, 
управител, началник, княз; „особ. архонтъ (най-високо длъжностно лице в древната 
Атина, архонтите  са били 9); длъжностно лице; сатрап”.  Забелязва се, че в превода на 
титлата е добавено  и  княз, което следва да се разбира като  наименование по това време 
на длъжността на кмет или старейшина в славянските племена, а не утвърденият векове 
по-късно славянски титул „княз”. Обръщам внимание на  диакритичните знаци върху 
гласната „a”, които означават ударение и придихание, както и на втората гласна, 
която има звуковото съдържание на две обикновени букви „о”. 
 Във всички  български гръкоезични каменни надписи се среща AРXON, което 
българските изследователи и преводачи са превеждали с най-различни титли, като 
владетел, управител, началник и т.н. Поради некомпетентност или от политически 
съображения този термин не е бил разбиран като титул на българския владетел с 
достойнството на император, за какъвто по това време е ползван в България цесáр. В 
гръцките хроники и в епистоларните извори на гърците  езиково гръкоподобният титул 
на българския император AРXON, предназначен за гръкоезични текстове,   е бил 
съзнателно подменян  с a[rcwn, с което гръцката мания за уникалност е изразявала  
пренебрежение към българските владетели. 
 Както можеше да се очаква, върху  гласната „A” на титула AРXON няма 
диакритични знаци, а втората гласна  е обикновената буква „О микрон”, върху 
която, според изконното българско произношение пада ударението. 
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меност на първата група ще стане дума по-долу, а 
всички други наричам БЪЛГАРСКИ ГРЪКОЕЗИЧНИ КАМЕННИ 
НАДПИСИ. Достатъчно основание за това наименование 
има когато тези надписи са създадени от българи и от 
съдържанието им можем да съдим за заложена в тях 
българска идея, а още повече когато върху носителя 
може да се различи българският религиозен символ IYI 
или други древно български означения като например 
изображения на животните от българския 12 годишен 
циклов календар(76,с.210-218). 

Съхранените български гръкоезични каменни надпи-
си, преписите от писма на императорите Борис и Симеон 
и стигналите до нас печати на български владетели, на 
престолонаследници и багатури и на представители на 
Българската църква са давали и дават на чуждите и на 
българските филолози и историци основание да заклю-
чат, че Българската държава, подобно на много други, 
се е нуждаела от гръцката писменост като официална, 
защото си е нямала своя. Предполага се, че в бъл-
гарската дворцова канцелария на Крумовци имало „лица, 
вещи в гръцкия език, византийските дворцови обичаи и 
протокол,...” (42,с.417). Не ми създава добро чувство 
твърдението, че в канцеларията на българските владе-
тели имало лица, които били вещи не в българските 
дворцови обичаи и протокол, а във византийските. 
Сякаш е невъзможно да се предположи, че импера-
торският двор на Старата Велика България е имал свои 
традиции и протокол. 

Подобно пренебрежение към българското изгражда 
обстоятелството, че не са запазени писмени паметници 
и специално каменни надписи, изписани на български 
език с изначалната българска рунна азбучна система, 
което за удобство се обявява като „не съществували”. 
Не са намерени и български гръкоезични каменни 
надписи с официален административен характер от висш 
разред, за които да може да се каже, че са наистина 
документи на официалната държавна канцелария в 
Плиска. В.Бешевлиев добавя, че извън средновековната 
българска територия НЕ СА НАМЕРЕНИ БЪЛГАРСКИ НАДПИСИ, 
МАКАР И С ГРЪЦКА ПИСМЕНОСТ(16,с.30). През всичките 
700 години на културна и духовна тирания над 
българите, гърците са могли да вдъхновяват 
унищожаването на надписите с българска писменост, но 
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не са имали същия интерес спрямо хипотетичните 
официални гръкоезични надписи на Българската държава. 
Щом такива, които биха имали значима политическа 
пропагандна стойност за водеща културна роля на 
византийци и гърци не са изложени в днешните гръцки 
музеи, значи не са съществували. Или не са за 
показване! 

Изводът се натрапва: Не са съхранени български 
гръкоезични каменни надписи с текстове от висш държа-
вен характер на канцеларията на канове и цесáри, 
защото не са писани такива. А да предположим, че 
историята не ги е пожалила при намерени други над сто 
гръкоезични надписи, е невероятно.От това произлиза, 
че твърденията на нашите учени за държавно използва-
не на гръцката писменост в България не се доказват. 

Чувам възраженията на тези, които ще ме обвинят 
в пропаганда на конспиративни теории. Но те не искат 
да си спомнят, ако са знаели въобще, за тоталните 
погроми, извършвани от християнските мисионери и 
църква, унищожили местната религиозна култура на 
ацтеки, маи и инки в Америка, както и погребали 
културното наследство на многобройните африкански 
древни цивилизации. Нищо ново! 

Ще синтезирам традиционните за българската исто-
рическа наука твърдения така: официалната писменост 
на българите от неизвестно кога до Преславския събор 
е била гръцка.  

Определящото основание на това твърдение е, че 
върху печати,стели и скални плоскости се намират само 
български надписи с гръцка писменост, но не и българ-
ски надписи с българска писменост. В тон на съкратена 
полемика ще задам риторичния въпрос: нима гръко-
езичните надписи от печатите на цесáрите Симеон и 
Петър, както и гръкоезичния български Наръшки(от 904 
г.) надпис доказват, че българите в техните цесáрства 
(империи) не са имали своята кирило-методиевска пис-
меност, въведена официално на Преславския събор.? 

Отговор не очаквам! 
Известните официални становища на водещите бъл-

гарски историци за тюркския произход на българите са 
поддържани упорито през последните 60 години без 
съвременни изследвания, а БАН не е поискал и властите 
не са отделяли необходимите средства за тази величава 
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цел. Също толкова „инвестиции в науката” са били 
направени и за изучаването на уж изчезналия език на 
българите, което се мотивира с „научно установеното 
адаптиране на Солунския славянски говор от литера-
турния език на Кирил и Методий”. За писмеността на 
тези „примитивни тюркоезичници” изследванията се 
ограничаваха, както се каза, до споменаването на 
„тяхното старотюркско” рунно писмо. 

Забелязвам, че не е получил гласност един твърде 
основателен риторичен въпрос и размишленията по не-
говия отговор. За да се докаже, че Българската дър-
жава си е служила за официалните си потребности с 
гръцка писменост, не би ли следвало такава една 
практика да бъде договорена между двата двореца като 
значимо международно събитие и важен акт на добро-
намереност от гръцка страна? И дали гърците биха 
пропуснали да искат наем, или това е било жест за 
завоюване на културни позиции? И както често поставям 
питанията си в тази плоскост: не е ли свръхестествено 
да не бъде това отразено в хрониките на византийските 
автори и как ли е било пропуснато то от родения в 
пурпурни пелени василевс Константин VII (913-959) в 
обстоятелствените му летописи, в които проявява така 
откровеното си презрение към съседни и подчинени 
племена и народи? И не се ли отнася това с пълна сила 
до другия представител на висшия гръко-ромейски цър-
ковен елит, архиепископ Теофилакт Охридски? 

Съществуването на българската дохристиянска 
писменост е било отричано и от идеолозите на фор-
мулираните от Захари Стоянов „византийско-татарски 
начала”(61,с.21) на имперската политика на Велика 
Русия в годините на турското владичество на 
Балканите. Не толкова турските бейове и спахии, 
колкото гръцките духовници в поробената България са 
направили всичко възможно да не се запазят писмени 
паметници с българската древна писменост. Резултатите 
от техните успешни усилия позволяват на някои 
авторитети да твърдят подобни несъобразности, без да 
ги обосновават със задължителните стопански предпо-
ставки в дохристиянска България. Както се разбира, 
нашата официална наука не признава, че преди Пре-
славския събор в България е използвана и друга пис-
меност освен гръцката. Следователно цялата българска 
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дохристиянска книжнина била създавана с гръцка 
писменост. Някои научни работници споменават, че 
гръцката писменост имала в дохристиянска България 
ограничено ползване като официална, но пропускат да 
търсят следи от писмеността, с която са си служили 
българите от всички останали области на живота в 
страната. 

По-долу ще се опитам да докажа, че до 870 г. 
българите са писали на своя си език с азбука, която 
не е била гръцка, а изконно българска. Черноризец 
Храбър свидетелства за принудително използване на 
гръцки букви като елемент от гръцката писменост в 
съчетание с българския език (4,с.99). Това е доку-
ментирано в няколко българоезични каменни надписа с 
описи на военно имущество(16,с.180,181). Тези каменни 
надписи са доказателство за достоверността на 
Храбровите съобщения. Като контратеза би могло да се 
предположи, че гърците са принудили българите да 
заменят своята азбука с „римска и гръцка” за тяхно 
добро. Това „добро”, както ще се види по-късно, се 
отхвърля категорично от Храбър, а е невероятно да са 
се нуждаели господарите в Плиска от облагодетелстване 
с принуда. 

В съвременните исторически трудове, обаче, все 
още може да се прочете, че дохристиянският период на 
Българската държава е характерен с „отсъствие на 
писмена традиция” и че„...поради липсата на официално 
употребявана писменост”(2,с.218,214) може да се гово-
ри за култура единствено на битово и религиозно ниво. 
Сякаш един такъв културен примитивизъм е в състояние 
да прикрие разнообразните потребности на стопанския 
живот и на културата в канството до 811 г., а след 
това в империя като българската. Може би нашата об-
щественост не е запозната с откритите от световната 
археология през предходните два века първи следи от 
писменост, показващи използването й 3000 години пр. 
Хр.от древните държави между Средиземно море и Между-
речието в стопанската дейност на своите градски жите-
ли. Става дума за уседнали и централизирани държави с 
притежавана от владетелите поземлена собственост. Не 
е ли била дохристиянска България една такава държава? 

Вече е неоспоримо, че по своя път от Бактрия до 
Плиска българските владетели са усядали в Памир, в 
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Северен Кавказ, на Кримския полуостров и накрая в 
Мизия, като са изграждали навсякъде свои градове и 
стопанства върху собствената си територия. Техните 
държави са известни със занаятите си, със селското си 
стопанство, с войсковите си структури и въоръжения, с 
йерархията на администрацията на властта. Такива дър-
жави не е могло да съществуват и да се развиват без 
писменост. Когато териториите им са били далече от 
Византия, тяхната писменост не би могло да бъде 
гръцка. Не намирам логична мисъл в тезата, че 
владетелите на Дунавска България са могли да изо-
ставят изконната си писменост и я заменят с тази на 
източните ромеи, след като според свидетелството на 
Черноризец Храбър и на К. Куев те са имали свой език 
и своя азбучна система до 870 г. 

Ако моята констатация отразява реално обстанов-
ката в дохристиянска България, значи съм доловил лип-
сата на цялостен съвременен научен поглед върху 
културно-икономическата действителност на моята ран-
носредновековна Родина. В духа на изложеното е задъл-
жително за всеки духовен българин да изгради своя 
позиция дали е възможно държава с икономика и мощ 
като тази на Българската империя (51) да е нямала 
свои писмена‘.Експертният отговор е един – изключено! 

Нееднократно ще установявам груби манипулации, 
извършвани върху наши древни писмени паметници, пора-
ди което бих искал да изложа моите представи за това, 
какви промени е изтърпяла например апологията „За 
писменáта” на Черноризец Храбър. Авторът е създал 
своята творба на изписан с Глаголица КМе. Л.Грашева 
потвърждава това в КМЕ:„Храбър е сред първите носи-
тели на кирило-методиевските традиции” (18,с.498). 
Възможни са били глаголически преписи преди да е било 
Сказанието транслитерирано с кирилица след най-малко 
стотина години, т.е. след създаването й от гърците 
най-рано през XI век. Необосновано е да се мисли, че 
кирилицата е посочена като обект на кирило-мето-
диевското творчество и предмет на възхвалата на 
Храбър. Ако тя беше създадена от български книжов-
ници, защитаващи авторовата традиция, нямаше и днес 
да се колебаем, чие дело е азбуката, чиито букви 
четем в Лавр на „За писменáта”. В следващите векове 
са били извършвани многобройни преписи и преводи на 
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църковнославянски. Трябва да се предполага с голяма 
вероятност, че по цялата тази верига са допускани 
случайно или не промени и грешки по текстовете. 
Всичко това ми дава основание да бъда по-свободен в 
оценката на Лавр за степента на достоверност,с която 
той отразява първоначалния текст на Храбър. Впрочем 
от статията на Л.Грашева в КМЕ разбирам, че едно 
международно единомислие допуска при транслитерацията 
от Глаголица към кирилица да се е отворила текстовата 
традиция на Сказанието. Федер обобщава наблюдението 
си, според което „...нито един от хипархетиповете не 
е съхранил изцяло глаголическия оригинал”(18,с.503). 
В това мнение виждам защитено правото ми да оспорвам 
очевидни отклонения от един логичен оригинален текст 
на „За писменáта” и от съответния му превод на 
съвременен български. Л.Грашева обяснява целта на 
Храбър да „...защити слав.писменост (азбуката и 
книгите) от нападките на определени виз.политически и 
културни среди (евентуално и на техни съмишленици в 
Б-я),...”(18,с.498).Българската историография не дава 
мнение дали последователите на тези „политически и 
културни среди” в чужбина са съпричастни на целево 
нарушена текстова традиция на Сказанието и не посочва 
възможните причини за това. Няма съмнение, че подо-
зираното от мене съзнателно осакатяване на „За 
писменáта” е дело на идейните и платените привър-
женици и последователи на онези, от които апологетът 
на българската писменост я защитава. 
 

- Лаврентиев, Берлински и Марчански пре-
пис на Сказанието на Черноризец Храбър 

Основен извор за моето изследване на Сказанието 
на Черноризец Храбър е публикуваният в Христоматията 
по старобългарска литература 1978 г.(4), неизвестно 
кой по ред препис, наречен Лаврентиев. Приема се, че 
преписът е поместен в среднобългарския сборник на 
цесáря Иван Александър от 1348 г. и се съхранява в 
публичната библиотека в Петербург [F.I.376](4,с.95). 
За ползваният тук текст в христоматията се сочи,че „е 
по Лаврентиевия препис от 1348 г.”(4,с.96). Преводът 
на съвременен български език от К.Куев е публикуван в 
същата христоматия (4,с.99,100). За Лавр се твърди, 
че е най-близък до оригинала. Направих редица справки 
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и в другите 72 преписа от групата на Лавр от книгата 
на К.Куев, както и в останалите извън тях Берлински и 
Марчански препис.  

„В старобългарския енциклопедически сборник от 
XIII-XIV в.,наречен Берлински сборник,на л.71б е 
поместена статия в основата, на която лежи именно 
Храбровото сказание” пише К.Куев(31,с.167). 

През 1964 г.е открит в манастира Марча (Славо-
ния) ръкопис, представляващ вариант–преправка на „За 
писменáта”, който е бил публикуван в сп. ”Слово”,14, 
Загреб, 1964, с.52-57. Авторката Биляна Стипчевич на-
рича Марч „Skazanja o sloveseh”(31, с.170). 

 
- Езикът на Кирил и Методий  
Независимо от усилията на манипулаторите и фал-

шификаторите на великото Храброво Сказание, в Марч се 
намира уводно изречение, в което е казано, че Бог 
изпратил на българите книжовника и учител св.Кирил да 
ги научи  вь прописан·е и книгамû , т.е.да пропишат(да 
могат да пишат) християнските свещени слова, което 
разбирам като усвояване на кирило-методиевската пис-
меност. Следващото изречение съобщава, че българите са 
обучавани от св.Кирил да пишат „по български”. Това е 
величавото указание, че Константин Философ е дал на 
българите не само букви, а и език с граматичните му 
норми. Извод, който се избягва упорито от славис-
тиката, но написаното е останало: „А Кyриль едань створи 
грамат1” (31, с.171). Да се преведе съществителното 
грамат1 като „граматика, правила да се пише” ми дават 

примерите: Дионисъ граматикъ (в превод на К.Куев 

Дионисий Граматик)(4,с.98,100),„...кто  сатвори грамат1,  
книги састави...” (31,с.171) и определението на „грама-
тика” като ‘дял от езикознанието‘;от Московския пре-
пис „а еллинwмъ грамw-тик·ю, реторик·ю, филwсwф·ю” (31, 
с.193). Тази божествена специализация на елините, за 
която пише Храбър, следва да се преведе с 
ЕЗИКОЗНАНИЕ, РИТОРИКА, ФИЛОСОФИЯ, а не с БУКВОПИС, 
РИТОРИКА и ФИЛОСОФИЯ. Не подхожда да се „възложи” на 
гърците от „най-високо място” развитието на азбуките, 
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когато Храбър изтъква, че те са след евреи и фини-
кийци, т.е. не са водещи в този клон на човешката 
култура. Превод на думата грамата не се среща в дру-
гите речници на езика на Кирил и Методий освен в 
речника на църковнославянския език, където четем: 
граммата, -¥ ж.(гр.)1.gravmma (ta) грамота, документ; удо-
стоверение; 2.gravmmata грамотност, умение да се чете и 
пише(72,с.134).Не е ли това синоним на правила да се 
пише и чете, основа на които са граматичните закони? 

И днес ние, българите, казваме за някого, че е 
грамотен, т.е. знае да пише и чете. За да четеш е 
достатъчно да познаваш буквите и да можеш да сричаш, 
но за да разбереш прочетеното и да пишеш така, че да 
те разберат другите, е необходимо да познаваш грама-
тичните закони на езика. Следователно, чрез грама-
тиката на своя кирило-методиевски език, Братята са 
осъществили най-важната част от своето велико дело, 
сътворявайки основните СЪСТАВКИ НА ПИСМЕНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКОТО ЕДИНЕНИЕ – УНИКАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН ЕЗИК, 
СЪВКУПНОСТ ОТ ГОВОРИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ НАРОДНОСТИ НА 
БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И УНИКАЛНА АЗБУКА, СЪЗДАДЕНА ЗА 
ФОНЕТИКАТА И ГРАМАТИЧНИТЕ ЗАКОНИ НА ЕЗИКА. 

Акад.Д.С.Лихачов прави задълбочена оценка в „Го-
лемият свят на руската литература”, С.1976, с.531,534 
за делото на Кирил и Методий, от която Р.Павлова 
изтъква създадените от тях граматични закони на КМе, 
като задължителни за един литературен (писмен) език. 
Според нея големият учен признава „гениалността на 
Кирил и Методий, създали азбуката, правописа и на 
основата на българския език - великолепен книжовен 
език, способен да изрази най-сложните, отвлечени 
идеи”(26,с.5). В случая е от съществено значение 
посочването на правописа като правила за спазването 
на създадените от Братята граматични норми. 

Става дума за правила, необходими на всеки 
литературен език, за писменост. Братята са създали 
КМе и неговите граматични правила, което е същинската 
част от делото на великите българи и което, в разрез 
с научното мислене, се заменя единствено с „буквите 
създаде и (почти едновременно) книгите преведе”, като 
за граматикизиране на езика не става дума. 

Ако КМе не беше компилативният език, за който 
пледирам, а свободно развиващ се и усъвършенстващ се 
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Солунски славянски говор под непосредственото влияние 
на владеещата града и околностите му Византийска 
империя, гръцкото влияние в този т.нар.старобългарски 
език, би било не забележимо, а властващо. 

Създаденият от Крумовците Константин Философ и 
брат му Методий ЕЗИК НА ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА 
НАЦИЯ1 наричам съкратено, но справедливо кирило-
методиевски език(по-нататък КМе)(3). Несъмнено дълго 
след Преславския събор отделните народности на 
българската нация са си говорили на своите родни 
езици. Както и днес, българските турци, цигани и 
арменци говорят в къщи на майчините си езици. 

Не е задача на изследването ми да разисквам 
великото дело на Кирил и Методий и на техните уче-
ници-помощници, но често по-долу ще отбелязвам стре-
межа на традиционалистите да омаловажават това дело 
като го свеждат до фантастичното „буквите създаде и 
книгите преведе”. И при това, осъществено едновре-
менно. Впрочем, славистиката все още не е приела 
окончателно позиция за естеството на КМе – славяно-
български или славянски. Това е много сериозен про-
блем, защото ако се осмисли тезата за компилация 
между българския и славянския език, трябва авто-
матично да се признае, че той е изкуствено смесен, 
защото не е възможно това да се осъществи по естест-
вен начин в рамките на няколко десетилетия. От което 
пък произтича разбирането, че Кирил и Методий са 
създали език, а не само азбука. Да се твърди, че 
превеждайки Изборното евангелие, Константин Философ е 
създал книжовната форма на КМе е не само възмутително 
–„К н и ж о в н а т а  ф о р м а  на  С.е. 
(старобългарския език – доп.мое С.Д.)възниква с пре-
вода на Изборното евангелие, направен от Константин-
Кирил от грц.език на южнобълг.солунски говор, който 
той е владеел като солунчанин” (13,с.745). Едва ли не 
                     
1 С.Диамандиев, „Език на единението на българския народ”. 
Представих в статия в столичен вестник през 2009 г.хипотеза за 
езика на Кирил и Методий като компилация от говорите на българи, 
траки и славяни, които са били основните етнически съставки на 
Българската държава в началото на IX век. Придобитите допълни-
телно знания ми дават основания да предположа участие и на тюрк-
ски говор, може би най-вероятно хунски. Целта е била да се съз-
даде един език, обладаващ качествата на тези говори в името на 
единството на нацията. 
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граматичната норма на „Солунския говор” се формира ad 
hoc в процеса на преводите. Според Ек.Дограмаджиева в 
КМе няма участие на българска съставка, ерго, това е 
чисто славянски език. Ако българите са били древни 
славяни и са предали в езика на солунчани  български, 
т.е. древно-славянски елементи, трябва да се обясни 
защо са били различни те от езика на съвременните на 
Константин Философ и на днешните славяни. По този 
начин славистиката ни изяснява основанията си да 
нарече КМе славянобългарски като се позовава на 
разбирането, че българският елемент е всъщност 
самоусъвършенствалата се праславянска езикова систе-
ма, т.е. и от двете езикови участия резултатът е все 
славянски език.(Ясно е, че българите са си чисти 
славяни, нали!) Дори и да допуснем в анализа си като 
възможно горното твърдение, няма съмнение, че се 
признават речникови и граматически различия в двата 
компонента, а това неизбежно предполага съзидателен 
езиков процес при тяхното съчетаване. Което отново 
води до извода, че Кирил и Методий, съчетавайки най-
малко двата говора, са създали език с граматични 
правила, а не само азбука. 

Защитата на фантастичната теза, че е възможно 
почти „едновременно” да се създаде буквен апарат и 
въз основа на народния говор на едно примитивно племе 
да се превеждат евангелски текстове от гръцки език 
като се копират литературните му граматични норми е 
невероятно. 

Сякаш е възможно да се преведе днес екземпляр на 
Библията от гръцки на цигански с използването на 
непосредствено преди това създадена циганска азбука. 
Как ли преводачите биха осъществили този грандиозен 
литературен труд, формирайки успоредно с това и 
граматичните закони на литературен цигански език?  

Няма съмнение, че първите преводи са били пра-
вени посредством кирило-методиевската писменост, т.е. 
на КМе с оригиналните букви на Глаголицата. Това на-
лага да приемем, че процесът на изобретяване на Гла-
голицата е една сложна и специфична философска, фило-
логическа и художествена работа, осъществена след 
окончателното изграждане на литературния КМе, която е 
изисквала значителен срок за реализация. Няма съм-
нение, че според Храбър преводите са извършени в 



 
30 

малко години след като Глаголицата е била готова, за 
да ни съобщи, че преводачите са разполагали с писмен 
език. Той ни съобщава, че преводите са извършени в 
малко години, което се осигурява от езиковата 
готовност, познаването на езика и азбуката от 
преводачите, броя на преводачите и най-вече обема на 
превежданата книжнина. Че този брой не е бил 
впечатляващ, се разбира от посочените в изворите 
имена на придружилите Кирил и Методий в Рим през 868 
г. техни сътрудници и тези, подготвящи преводите след 
885, съответно 893 г. за църквите в България. 
Очевидно творческият екип, създал езика и азбуката, 
със своя научен потенциал и опит, е бил единстве-
ният, който е могъл да използва новата писменост за 
преводите. Всичко това показва, че да се говори за 
едновременност на създаването на азбуката и 
извършването на преводите, след като не знаем техния 
обем, а писмените паметници са ни оставили сведения 
за незначителен в периода около 863 г.брой книжовници 
около Кирил и Методий, е напълно неоснователно. 

Българите трябва да осъзнаят, че Просветителите 
на българите и чрез тях на славянските народи са 
създали на първо място един съвременен за епохата си 
компилативен език от думи и правила на говорите на 
големите съставни на българската нация етноси, на 
който са предали модерни граматични норми (закони), 
за да стане той литературен и годен да се превежда на 
него гръцката християнска книжнина(30),(3). 

Ако гръцкият език е език на определилите се във 
Византия като ромеи, представители на висшите слоеве, 
обединеният КМе е езикът на българската нация, 
съставена от народностите, обитаващи Балканския полу-
остров, за които гръцкия език не е рovден. Съставянето 
на КМе е изкуствено, но езиковата му конструкция не е 
приглушила стремежа на различните съставни говори да 
запазят езиковата си традиция. В КМе има преоблада-
ваща роля очевидно говорът на тази народност, която е 
била с най-висок цивилизационен статус, а не с най-
голяма маса в нацията. За водеща позиция на един от 
говорите следва да съдим от богатството на ползваните 
му граматични норми, а не от многобройността на 
неговите думи, намиращи се в така наречените „старо-
български” речници, които са извлечени от преве-
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дените и преписвани векове по-късно в Киевската Русь 
и Москва „класически старобългарски паметници”. Знае 
се, че „От същинската Кирило-Методиева епоха, т.е. от 
времето, когато се е развивала преводаческата, про-
светителната и църковно-организационна дейност на 
Братята...,не притежаваме нито един паметник”(53, 
с.15). 

КМе е езикът, чрез който славянските народи и 
предците на бъдещите румънци, албанци,сърби и маке-
донци, като поданици на цесáрите са приели писмената 
култура на Българската империя и който е формирал 
техните бъдещи литературни езици. В този смисъл В.В. 
Виноградов(1973г.) коментира:„Теперь уже не подлежит 
сомнению, после исследований академика Соболевского, 
проф.Булича и А.В.Михайлова, в особенности же после 
издания труда акад.Шахматова „Очерк современного рус-
ского литературного языка” (Ленинград 1925) и после-
довавших за ним работ С.П.Обнорского и В.В.Вино-
градова,что этот язык есть в основе своей язык 
староболгарский, лишь постепенно принимавший восточ-
нославянские элементы в устах и под рукой русских 
книжников, допускавших издревле....то большее, то 
меньшее отступление не только в передаче звуковых 
особенностей древнеболгарского языка, и в формах 
склонения, спряжения...”(8,с.13). 

В своята „История Болгарии” Н.С.Державин е още 
по-конкретен:„эти болгарские языковые элементы в рус-
ском языке получили название б о л г а р и з м ы. По 
своему произхождению русский литературный язык, – го-
ворит акад.А.А. Шахматов,- это перенесенный на рус-
скую почву церковнославянский(по произхождению своему 
древнеболгарский) язык, в течение веков сближавшийся 
с живым народным языком и постепенно утративший и 
утрачивающий свое иноземное обличье”(8,с.13). Ясно е, 
че авторът говори за „иноземните” спрямо езика на из-
точните славяни българизми на компилативния Кирило-
Методиев език. Не мисля, че А.А.Шахматов би нарекъл 
„иноземное обличье” характерните за КМе белези, ако 
същият този „древнеболгарский язык” беше солунски 
„древен славянски” говор в годините когато славян-
ските диалекти са били неразличими. 

А Д.С.Лихачов в “Развитие русской литературы X –  
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XVII вв.” (1973 г.)пише:„...так называемый церковно-
славянский...был языком национальным, болгарским по 
своему произхождению и наднациональным по своей фун-
кции,...”(9,с.10). 

Отхвърлям безусловно заместващи наименованието 
кирило-методиевски език понятия като „старобългар-
ски”, които са изкуствени и предназначени да прикрият 
непрекъснато растящото му различие от славянските 
езици, в резултат от влиянието на местните им говори, 
както и на собственото му освобождаване от славян-
ската езикова специфика. Терминът „старобългарски” 
целенасочено подвежда българите да виждат подобието 
му с „протобългарски”, „първобългарски”, „прабългар-
ски”, „древнобългарски” и какви ли не още български, 
което при неустойчивата славистка теза, че езикът на 
българите бил древно-славянски, следва, че КМе е 
компилация между два диалекта на смесилите се 
славяни, наречени българи.Това е целта на вековната 
терминологична мистификация! 

В заключение на хипотезата ми за създаването на 
КМе ще изкажа убеденост, че този език е създаден като 
литературен(писмен) „език на единението на българ-
ската нация”. 

 
- Писмеността като вид памет 
За да бъде осъществена буквена писменост са 

необходими граматикизиран или писмен език и азбука, 
звуковото съдържание на чиито букви съответстват на 
фонетиката на езика. Това значи, че за буквената 
писменост се използват символи, чиито звукови стой-
ности съответстват на фонетичния строй на говорите, 
за фиксирането на които се употребяват. Поради което 
тази писменост се определя основателно като фоне-
тична. 

При използването на буквената писменост звуко-
вото възпроизвеждане на записа от читателя, трябва да 
бъде такова, че ако го чуе записалият го, да може да 
разбере вярно заложения от самия него смисъл. Това ще 
рече, че само познаващите езика с граматичния му 
строй и подхождащите му фонетично букви, могат четей-
ки, да осмислят по еднакъв начин написаното. В този 
случай четящият възпроизвежда записания словесен из-
раз, като дава на отделните букви тяхното постоянно 
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звуково съдържание. Писмеността е съвкупност от пис-
мен език и фонетично съответстваща му азбучна сис-
тема, посредством която могат да се записват и въз-
произвеждат звуково произволни словесни конструкции. 
Писмеността дава възможност за предаване на произ-
волни писмени съобщения. 

Когато пишещият и четящият един словесен израз 
са добре запознати с фонетичното съдържание на пол-
званите букви и с правописа на писмения език, верният 
прочит е свидетелство за равнището на съответствие на 
език и азбука. Впрочем в тълковните речници писме-
ността се определя приблизително като система за пис-
мено общуване между хората, което е очевидно твърде 
общо. 

Беше посочена липсата на определение на научното 
понятие „писменост”. Нещо повече, българската тради-
ционалистка наука не се е постарала да разкрие на 
българските ученици смисъла му. За Анг. Минчева пис-
меността е „...(азбука и текстов корпус)...”(67, 
с.180), което е за мене неразбираемо и поради това 
неприемливо.Другаде това се повтаря с убеждението, че 
целта на Храбър е да защити славянската писменост, 
която се представлява от „...(азбуката и книгите) 
...”(18,с.498). 

Определението ми за писмеността като възможност  
да се осъществява литературно творчество се обосне-
вава добре от нормалната в нашия говор примерна 
фраза:„Българският народ има от 893 г. своя ориги-
нална писменост и може да създава християнската си 
книжнина самостойно”. В този обикновен израз се вижда 
възможността, която писмеността предоставя на книжов-
ниците като неин характеризиращ показател. 

Цивилизационното достойнство на една народност 
(етнос, народностна общност, обособена от еднакъв 
произход и говореща един език) се изявява от нейната 
всеобхватна култура, белег, на която са словесното и 
граматичното богатство на езика и работната писме-
ност. 

Наименованието на писмеността се определя от 
етнонима на езика, ако комплектоващата го азбука не 
накърнява правилното му ползване. Това ще рече, че 
писмеността на инвентарните военни надписи, за които 
се спомена по-горе, която съчетава българския език и 
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задължителната според Черноризец Храбър за админи-
страцията на цесáря Борис след 870 г. непроменима 
гръцка азбука, не може да се нарече българска. Следо-
вателно каменните надписи, написани на гръцки език и 
с гръцки букви могат да се нарекат български според 
духа,смисъла и авторството им, когато са дело на 
българската власт или на лоялни българи, но писме-
ността остава гръцка. 

Писмеността не може да бъде наречена на опре-
делен клон от човешкото знание или на коя да е 
религия, независимо от това каква е наситеността на 
термините в националните езици, които ползват профе-
сионалистите или вярващите. С това искам да подчерта, 
че не може да съществува християнска или медицинска 
писменост. 

Човешкият опит показва, че буквознаците, които 
са били ползвани от народите за записване на техните 
словесни изрази, са били или създадени за особените 
им звукови потребности (като Глаголицата например за 
фонетиката на КМе), или са пригаждани за целта съще-
ствуващи азбуки какъвто е случаят с прилагането на 
латиницата почти в цяла Европа, Африка, Америките и 
частично в Азия, както и използването на гръцката аз-
бука (посредством кирилицата) чрез пригаждането й към 
фонетиката на езици на Балканите, в Източна Европа, в 
Средна Азия и дори в Монголия. Обособяването на 
кирилицата на основата на хелениката е повторение на 
създаването на готската азбука през IV век от Вул-
фила, назначен от Константинополската власт за епис-
коп на готите, установили се на Римска територия, мо-
же би, на юг от Дунав. Това обстоятелство не позво-
лява да мислим, че той е могъл да изобрети ори-
гинална азбука както великите Кирил и Методий. 

Славянските книжовници усвояват кирило-методи-
евската писменост като пригаждат през следващите ве-
кове дошлата от България азбука към фонетиките на 
говорите в Русия, Украйна, Белорусия, Сърбия и дру-
гаде из славянския свят. Местните езикови различия 
променят азбуките им до степен, че да ги правят раз-
лични. Същото се отнася и до всички национални азбу-
ки, използващи като основа древната латиница. 

Писмеността основаваща се на езика на Кирил и 
Методий и на създадената от тях за него оригинална 
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Глаголица нарекох кирило-методиевска, защото това е 
единственото име, което може да я идентифицира. То 
има временно ползване в рамките на периодите, в които 
споменатите диалектни говори на ползващите кирило-
методиевската писменост народи я променят до степен, 
че да се създадат предпоставки да бъде наречена с 
техните етноними. 

  
1.3. Латинският модел за културно влияние 

и отношенията Византия – България 
Повлияните от политически съображения работници 

от историческата научна сфера са възприели безкри-
тично тезата, че културните отношения между Византия 
и България са пресъздали латинския модел на римското 
културно влияние сред европейските народи. Последният 
се основава на завоюването на европейския континент 
от езическата Римска империя, която като обособявала 
своите провинции, е строила градовете на победите с 
характерното римско градоустройство и административно 
управление. Провинциалните управници са имали въз-
можностите на утвърдената римска култура и писменост 
да осъществяват дейността си, ползвайки латински език 
и азбука. Местното население и неговите подчинени на 
народностните традиции водачи са се доближавали пове-
че или по-малко до цивилизационния стил и постиже-
нията на завоевателя посредством възприетата от него 
писменост. Ползваните от някои европейски народи 
рунни знаци не са могли да се противопоставят успешно 
на доминиращата култура на римляните. Когато след 
векове християнството бива прието на Апенините като 
официална държавна религия, духовните посланици на 
Вечния град правят всичко възможно да възродят ста-
рите отношения между Рим и европейските народи, този 
път и със средствата на духовното влияние. Вла-
детелите на неукрепналите държави приемат без услож-
нения вълната на културно въздействие от Престола на 
Свети Петър. Римската писменост,т.е. латинският език 
и латинската азбука като носители на християнската 
вяра и култура завладяват Европа,за да бъдат оплодени 
от местните традиции и говори. Процесът на пробуждане 
и възраждане на европейските народи в тяхната инте-
лектуална самобитност е Европейският ренесанс. Те 
формират постепенно националните езици и писмеността 
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си с моделирано от местната морфология и фонетика 
влияние върху латинския език. 

Чуждите и нашите апологети на византийското ве-
личие виждат в горния модел гръцкото влияние върху 
българската самобитна култура и писменост в дохрис-
тиянска България. 

Не намирам и сянка от подобие между латинската 
културна роля в страните от Западна Европа и гръцката 
- в България. Защото: 

1.Българските племена, организирани в продър-
жавни структури още в люлката на тяхното историческо 
появяване в североизточните ирански планини, са били 
повлияни повече или по-малко от източния свят и са 
станали носители на цивилизация, която е притежавала 
най-напредничави за този период характеристики. Тук 
няма да се обсъжда общественото развитие на българите 
от Бактрия, но не може да има съмнение, че техният 
държавен живот се е нуждаел неизбежно от писмена кул-
тура. Писмеността им, оставила следи в Памир, в Севе-
рен Кавказ и в България, е доказана от Ив.Гошев, 
В.Бешевлиев, П.Добрев и други изследователи в най-
ново време. Фактите говорят, че посоченото културно 
постижение на българите не е епизодична проява. Бих 
искал да отбележа, че принадлежността на българските 
племена към североизточните ирански народи се доказва 
от редица изследвания в старите землища на българите 
и последвалите ги публикации; 

2.Византия не е владяла военно-политически и 
икономически България в дохристиянския ѝ период и не 
е могла по този начин да ѝ натрапи белезите на своята 
държавност и да наложи на българите своята религия, 
преди да бъде принуден на това през 863 г.„от Бога 
цесáря”(т.е.императора) Борис. Има достатъчно данни 
за активна вражда между религиозните догми в двете 
страни; 

3.И днес установяваме липса на близост в народ-
ното творчество, в традициите на бита и в езика на 
българи и гърци, което е непоклатимо доказателство за 
незначителното влияние от гръцка страна върху бъл-
гарската самобитност и езикова култура. Гръцкият и 
българският език са граматически твърде различни, а в 
речниковия фонд на кирило-методиевския език се уста-
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новяват изолирани гръцки заемки с предимно рели-
гиозно значение; 

4.Почти през целия период на съседство двете 
страни са били в състояние на противоборство, при-
таена вражда или подозрителност, които са предпос-
тавки за намалено езиково общуване и силно ограничен 
културен обмен. Гръцкият етнически елемент се откро-
ява в старите крайбрежни градове-колонии, а за бра-
кове между българи и гърци няма впечатляващи съоб-
щения; 

5.Белези за натрапване на гръцки стил и порядки 
в България по подобие на описания по-горе римски мо-
дел имаме след първото гръцко завоевание през 863 г., 
когато чрез договора за Дълбокия мир гърците налагат 
на цесáря и висшата аристокрация да приемат гръцката 
християнска религия, а посредством Допълнителното 
споразумение от 870 г. към договора - да не използват 
новосъздадения от Братята Кирил и Методий национален 
литературен български език и неговата глаголическа 
азбука. Със сделката между василевс Василий I и цесáр 
Борис I от 869/870 г.на българите е наложено да не 
ползват и своята самостойна рунна писменост. 

ИЗБРОЕНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СА СЕРИОЗНИ 
ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ОТХВЪРЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕТО, ЧЕ Е СЪ-
ЩЕСТВУВАЛ МОСТ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ГРЪЦКАТА КУЛТУРА И 
НЕЙНАТА ПИСМЕНОСТ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПО МОДЕЛА НА 
РИМСКОТО КУЛТУРНО ДОМИНИРАНЕ В ЕВРОПА! 

 
 
1.4.Традиционалисти за писменáта в до-

християнска България 
Отбелязах, че славистиката полага неимоверни 

усилия да ограничи значимостта на кирило-
методиевското дело в рамките на едното създаване на 
буквите от азбука, която е наречена Глаголица. Това 
вероятно е бил мотивът да не се определи у нас 
понятието писменост, защото би изисквало да се приз-
нае изключителността на КМе, за който е трудно да се 
твърди, че е славянски. Основен аргумент на славис-
тиката за славянската принадлежност на КМе е отри-
цанието на езика на унугундурите и на продължаващото 
обитаване на Балканите от траки. А щом не е имало 
език на българите, значи България не е притежавала 
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своя писменост, тъй като наличие на славянска писме-
ност преди Кирил и Методий никой не е проявил дързост 
да подозира. Т.е. както са отговорили след Между-
съюзническата война сръбските професори на своя крал: 
„Ние не можем да докажем, че Македония е била сръб-
ска, но можем да твърдим, че не е била българска”. 
Така и нашите слависти: понеже няма писмени свиде-
телства за изконен тракийски език, както и за 
писменост на дохристиянска България, те твърдят, че 
КМе е славянски. 

И какво остава: Български език няма, траките са 
изчезнали и не са оставили писменост, Кирил и Методий 
все още не са дарили „българските славяни с лите-
ратурен език и с азбука”. Значи екзистенциално необ-
ходимата на държавата писменост е могла да бъде взета 
от Византия. Една зле формулирана доктрина, която е 
имала ресурсите да мобилизира „цялото кралско войн-
ство” да се посвети с всеотдайност на необходимите 
„доказателства”. 

М.Москов обявява в Кирило-Методиевската енци-
клопедия, че българите са ползвали „рунически знаци”, 
имащи „връзка с рунното писмо на тюркските народи”,  
които „...са взети от някакво прабълг. писмо, което е 
било познато само на определен кръг от хора и е било 
използвано за религиозни цели и тайнопис” (13,с.258). 

В статията „Прабългарски надписи” в Кирило-Мето-
диевската енциклопедия В.Бешевлиев най-авторитетно 
пише, че гръцкият език сякаш бил за дохристиянската 
Българска държава официален или поне така го разбират 
някои:„Тъй като грц.език е бил познат като между-
народен по Северното Черноморие, в Приазовието, в Ку-
банска Б-я,а и в завладените от прабългарите земи на 
Балк.п-в е бил официален език за етнически разно-
родното население...”(13,с.255). 

Не звучи убедително доколко разните племенни 
общности на Балканите преди Аспарух са имали 
потребност от гръцкия език и писмо като официални. 
Може би по-скоро става дума за езика, на който са 
били водени разговори с гърци, защото едва ли се е 
налагало на племената да поддържат междудържавна 
кореспонденция. Та нали нито едно от тези племена 
преди Аспарух,не е създало държава! Нито Аспарух, 
разбира се. 
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Бешевлиев е убеден, че „Със старотюркско руни-
ческо писмо не е било възможно да се съставят по-
сложни текстове”(13,с.255). Коментарът ми ще се огра-
ничи в забелязания от мене пропуск на учения да доба-
ви „както се знае”. Ще отбележа, че нищожният брой 
надписи, които предават сведения за успешно при-
ключили военни действия, НЕ СА МИРНИ ДОГОВОРИ. Те са 
само съобщения или пропагандни материали (както бихме 
казали сега) с прагматичен за съответната аудитория 
характер. Дали тези надписи са съществували на двата 
езика, може само да се предполага.Не случайно няма 
съхранен нито един с българска писменост! Самият Бе-
шевлиев е като че ли убеден, че е имало само надписи 
на гръцки език и с гръцка азбука (13,с.250-256). 

П.Динеков,К.Куев и Д.Петканова в бележките си 
към „За писменáта” от своята Христоматия, помагало за 
студентите от СУ, не изказват друго виждане по повод 
„чертите и резките”, с които „словените” „четяха и 
гадаеха”. Нещо повече - те уподобяват българското 
писмо на нещо „от рода на нашите рабоши”(4,с.100, 
бел.1). 

Като се опира на внушителен списък от заглавия 
П.Пенкова заявява в Кирило-Методиевската енциклопедия 
своята убеденост с нетърпящ възражения тон: „Раз-
селването на слав.племена на Балк.п-в през VI в.и 
общуването им със завареното грц.население, което е 
носител на по-висока материална и духовна култура, 
улесняват възприемането на грц.език като официален 
писмен език за нуждите на славянобълг. държава след 
681...”(14,с.554). Смущаващо е да се допуска възмож-
ността да е възприел кан Аспарух гръцкия като офици-
ален писмен език в процеса на трайното византийско 
противопоставяне на българската агресивност! Освен 
това не приемам нейните представи за държавническите 
съображения на един завоевател да извърши подобен акт 
на предателство спрямо короната си и спрямо тради-
цията завещана от предците. 

Оценявам „Черноризец Храбър” на К.Куев(31) като 
един от основните славистични трудове посветен на 
формулираната по-горе доктрина. В него авторът обру-
гава българската дохристиянска култура. Той е твърде 
конкретен:„В историята на славянската писмена култура 
Храбър отбелязва три периода. Първият период обхваща 
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времето когато славяните били езичници(„погани с™ще”)и 
са имали някаква азбука от „черти и резки”. С тях те 
„четели” и „гадаели „ Обаче какво са представлявали 
от себе си тези „черти и резки” науката все още не е 
установила с пълна сигурност. Изглежда, че те са били 
от рода на рабошите, разпространени твърде много сред 
южните славяни и др.”(31,с.152).Малко по-долу същият 
изследовател си позволява една странна оценка:„И 
когато славяните приемат християнството и чрез този 
акт се приобщават към една много по-висша култура, 
каквато е културата на гръко-римския свят, те 
изоставят своите „черти и резки” и използват гръцката 
и римска азбука за фиксиране на своята реч”, което, 
според мене, е признание за наличие на българска 
дохристиянска писменост, т.е. своя на българите реч и 
заменените с „гръцката и римска азбука” български 
буквени знаци. „Казано с други думи,(продължава 
К.Куев) когато славянството минава в един по-висш 
стадий на културно-историческо развитие, идва се до 
необходимостта да се промени и писмото: кръстивше же 
с , рим¤сками и гръчьск¥ми писмен¥, н™ждаах™ с  словýн¤ск¥ 
рýчь безь устроениа”(31,с.154). Ще отбележа, че този по-
висш стадий за културата на „славяните” според самия 
Куев е характерен с: „...непригодността на чуждото 
писмо да изрази особеностите на славянската реч е 
налице”(31,с.154). Не разбирам как е възможно прину-
дата да се ползва чужда буквена система да се оце-
нява от автор с такова име като преминаване към по-
висш стадий на културно осъществяване. Не са ми из-
вестни възражения по повод на цитираните по-горе 
становища на К.Куев, което характеризира националния 
нихилизъм на славистиката в онези години. Още повече 
твърдението на К.Куев „...те изоставят своите „черти 
и резки” и използват гръцката и римска азбука за 
фиксиране на своята реч”(виж по-горе),е, за всеки 
който има очи да прочете второто изречение на „За 
писменáта”, груба неистина. 

Нашата наука поддържа упорито впечатлението,че 
българската дохристиянска цивилизация не се е нуж-
даела от писменост или ако е имала такава потребност, 
тя е била задоволявана от гръцкия език и азбука. На 
инакомислещите не е било позволено да защитават теза-
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та за самостойна изконно българска писменост, защото 
това значи да се признае, че етническите българи са 
съществували по време на цесáрствуването на Борис и 
Симеон. Славистиката не е могла да отрече, че за 
писани славянски текстове не може да се говори,а 
неоспоримо Мурфатларските писмени паметници свиде-
телстват за български писменá. Следователно етнонимът 
„българи” е трябвало да значи или древни славяни, или 
тюркоезична народност, предала на славяните своите 
културни постижения и изчезнала в лоното на сла-
вянството. Тезата за липсата у българите на самос-
тойна писменост е производна на доктрината за изчез-
налия български или тюркски етнос заедно с неговия 
език. Останали са едните „черти и резки”. Иначе 
казано,не би било допустимо(от доктринерската тради-
ция) да се мисли, говори и пише, че българите са има-
ли своя писменост, след като самите те не са съще-
ствували като самобитна народностна общност. Нали 
така? 
 

1.5.Варианти за писмеността в дохристиян-
ска България 

С вариант № 1 означавам изложените в предходния 
текст становища на някои изявени авторитети, в които 
се твърди, че дохристиянска България е нямала своя, а 
е ползвала гръцката писменост като единствена. 

Не съм срещал научно съобщение,в което успо-
редно на ограничения обхват на гръцката писменост за 
официалните потребности на двореца в Плиска,да е 
указано каква писменост е ползвал в стопанския си,в 
културния си и в религиозния си живот българския 
народ. Формулирам като вариант № 2 твърдението, че 
извън сферата на държавния живот българите са имали 
донесената изконна българска рунна писменост от Памир 
и Хиндокуш. Премълчава се този вариант, защото да 
бъде обсъждан той като научна хипотеза означава до-
пускането да е съществувала престижната древна бъл-
гарска култура. Доказуем факт, който не се нрави на 
редица влиятелни политически сили в източно-
европейския свят. 

В „За писменáта” на Черноризец Храбър(4,с.99) 
прочитаме за наложена от гърците на българския вла-
детел Борис с допълнително споразумение от 870 г. 
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писменост като съчетание на български език с гръцки 
букви. По-горе посочих намерените няколко 
българоезични надписа, изписани по посочения начин. 
Това би бил трети от вариантите, но понеже се отнася 
за периода между 870 и 893 г.,той не може да бъде 
вариант на българска дохристиянска писменост. 

Последен номер 4 получава варианта, според кой-
то българите в дохристиянска България са си служили 
със своята самостойна българска писменост. 

В изложението си по-долу ще добавя още много 
становища, които ще отхвърлят по метода на елимини-
рането първите два варианта докато остане не опро-
верган ЧЕТВЪРТИЯТ. 
 
 

2.0.Свидетелства за писме-
ността на дохристиянска Бълга-
рия 

2.1.Първите четири изре-
чения от „За писменáта”в Лавр 
и в съответните му текстове в 
Берл и в Марч 

Думите и изразите от първите 
четири изречения на Лавр, които под-
лагам на анализ, са взети от 
„Христоматия по старобългарска лите-

ратура”(1978) със съставители П.Динеков,К.Куев и 
Д.Петканова, а съответните им текстове в Берл и Марч 
– от „Черноризец Храбър” на К.Куев. 

Черноризец Храбър е единственият домашен автор, 
който може да бъде и е меродавен съдия в сблъсъка 
между хипотезата, предмет на монографията и доктри-
ната на съвременната българска историография за полз-
ването на гръцка писменост от дохристиянска Бълга-
рия. 

Както е всеизвестно, заглавието на Апологията на  
българската писменост е съхранено върху кирилическите 
преписи като „О писменехь” и е било почти винаги пре-
веждано със „За буквите”. Дали преписвачи и прево-
дачи не са целели с това заглавие да насочат и за-
държат интереса ни само върху създаването на кирило-
методиевската азбука, без да я нарекат Глаголица. 



 
43 

Като ни оставят да четем в Сказанието буквите от 
кирилицата, ни въвеждат в недоумението коя е 
истинната азбука, сътворена от Просветителите. Мисля 
си, че същите тези учени отклоняват вниманието на 
българите от величавото създаване на прототипа на 
литературните езици на българите и на славянските 
народи. Припомням си, че буквите са само елемент от 
писмеността и когато хората записват с тях 
представите си за звуковете на техните говори, те 
имат с това възможност да осъществяват обмен на 
сведения и идеи. Съвременната филологическа наука 
оценява значението на Сказанието на Храбър, като 
защита на „слав. писменост(азбуката и книгите)” 
(18,с.498), която формула не може да задоволи една 
повишена взискателност. 

Съчинението на Черноризец Храбър е произведение, 
което е обявено от славистиката като съдържащо общо-
славянски, а не български идеи. За него „... са изпи-
сани вече десетки статии и книги и още ще се пише” 
(17,с.23). Във всичките тези десетки статии и книги 
може да се усети, уви, само едното, може би неосъз-
нато внушение, което не прави чест на българите. 

Ще положа усилия да разкрия действителния смисъл  
на уводните изречения от Сказанието на Черноризец 
Храбър и чрез това да намеря достатъчно указания за 
съществуването на самостойната българска писменост в 
дохристиянска България и да осветля някои достойнства 
на българската култура от онзи период. 

Лавр на „За писменáта” стои според КМЕ сред 
известните преписи най-близо до оригинала, което се 
доказвало с включването му в българския Иван Алек-
сандров сборник от 1348 г. Самото това твърдение сочи 
липсата на друг съхранен препис до посочената година. 

В Лавр като текст,създаден по посочения в сбор-
ника препис, можем да прочетем първите четири изре-
чения на Сказанието така: 

”Прýжде убw словýне не имýх™ книгъ. н™  чрътами и  
рýзами чьтýх™  и гатаах™  погани  с™ще. кръстивше же сť , 
рим¤сками и гръчьск¥ми писмен¥, н™ждаах™ с  словýн¤ск¥ рýчь 
безь устроениа.  н™ како можеть сť . писати добрý гръчьск¥ми 
писмен¥. б ъ. или живwтъ. или зýлw. или öр ковь. или чаание. или 
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ширwта. или ядь, или ™ду. или юность. или ™з¥къ. и  инаа  
поDбнаа симь. и тако бýш™ многа лýта”(4,с.96). 

Българският превод на К.Куев е: 
„Прочее преди славяните нямаха книги, но бидейки 

езичници, четяха и гадаеха с черти и резки. 
Когато се кръстиха, бяха принудени [да пишат] 

славянската реч с римски и гръцки букви без ус-
троение. Но как може да се пише добре с гръцки букви: 
б ъ или живwтъ, или зýлw, или öр ковь, или чаание, или 
ширwта, или ядь, или ™ду, или юность, или ™з¥къ, и други 
тям подобни. И така беше много години”(4.с.99). 

Преди да направя своя опит за прочит на началото 
на Апологията на Храбър така, както ми подсказват 
преписите и моето прозрение, ще цитирам два други 
превода на съвременни автори на съответния текст от 
Лавр. 

Д.Петканова има свой прочит: „По-рано прочее, 
славяните нямаха писмо, но с черти и резки четяха и 
гадаеха, тъй като бяха езичници. Като се кръстиха, 
бяха принудени да пишат славянската реч с гръцки и 
римски букви без устроение”(17,с.46).(Не става ясно 
дали думата „писмо” означава „букви”, или „писменá”, 
или „писменост”). 

В редактираното от П.Динеков помагало за ученици 
е поместен преводът на Б.Ангелов и М.Генов: „И така 
изпърво славяните нямаха книги, но с черти и резки 
четяха и гадаеха, бидейки още езичници. Когато се 
покръстиха, принудени бяха да пишат славянската реч с 
римски и гръцки букви, както прилегне (без ус-
троение)”(19,с.96). 

Горните, различни помежду си, но верни на сла-
вистиката преводи ми дават основание да направя своя 
различен прочит. 

През 1969 г. Н.Драгова публикува изследване под  
заглавие „Втората апология на българската книга и 
нейните извори”, в което прави анализ на двете бъл-
гарски доработки на съчинението на Черноризец Храбър 
- апологията „За книгите, как народът получи книжно 
писание” и подобния му като „разпространение на един 
и същи вариант” Марчански препис(15,с.317). Н.Драгова 
ги разглежда, като ги нарича „ново книжовно произ-
ведение”. Тя установява: „Освен повече съображения от 



 
45 

основния извор „За буквите” във Втората апология 
книжовникът-компилатор проявява наклонност да открие 
и повече данни...”(15,с.326). 

Позволявам си да забележа, че ако между двата 
обогатени преписа има известна литературна близост, 
те са помежду си и различни, както са различни и 
спрямо Лавр, което показва, че са дело на отделни 
творчески личности. Разглеждам ги като самостоятелни 
апологии на българските писменá, без да оспорвам 
общността им, формулирана от Н.Драгова. По-нататък 
често ще се позовавам на доработките, намирайки в тях 
основания за оспорване на Лавр и всичките му подра-
жания. 

За изследователите преписът от Берлинския 
сборник с обогатеното си съдържание се оценява като 
авторски труд на анонимен книжовник, очевидно 
основаващ се на Сказанието на Храбър. Марчанският 
екземпляр е друг препис от Апологията и отразява с 
промените си личното творческо отношение на автора 
му, така че също се разглежда като относително 
самостоятелна творба. С това подчертавам, че ползва-
ните от мене Берл и Марч са различни от Лавр, но 
вероятно по-близки на писмената традиция на автора на 
Сказанието. 

К.Куев нарича текста на Берл преработка; Н.Дра-
гова определя и двата с поправки,а Е.Георгиев – с 
преправки. Като изхождам от значимостта на различията 
и допълненията на разглежданите в двата екземпляра на 
Втората апология текстове, бих ги нарекъл различни от 
Лавр и производните му, но верни на авторската тра-
диция преписи в обхвата на правения тук анализ. 

Заедно с анализа на първите четири изречения на 
Лавр от Сказанието на Храбър ще покажа съответствието 
им със записаните в двата екземпляра от Втората апо-
логия на българската книга(31,с.167,168,170) текстове 
и посочения там срок от 23 години, през който според 
преписвачите им, а най-вероятно и според автора на 
протографа, българите са били без писания. С това 
съобщение ни се разяснява резултата от мисти-
фикацията на василевса Василий I, който, като запазва 
правото на българите да пишат на своя език, ги 
задължил да ползват гръцки или латински букви и така 
прави да не могат те, макар и християни, да създават 
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със своя писменост свещени християнски текстове. С 
този акт цезаропапистът обрича богослужението в Бъл-
гария да се извършва на гръцки език. 

В работата си съм ползвал частично и другите 72 
публикувани от К.Куев кирилски преписи на „За пис-
менáта” от групата на Лавр(31).Преписите на Апо-
логията осведомяват тези,които могат да четат за 
състоянието на българската писменост преди Осмия все-
ленски събор, съответно преди най-забележителното 
културно-историческо събитие на българското ранно 
средновековие, каквото е Преславския събор. 

Интересуващите ни текстове, които съответстват 
на смисъла на първите четири изречения на Лавр са в 
Берл и в Марч както следва: 

В Берл: 

w   кнь·гаä́,како © зь¶ кь вьзель  еT̈́ть  писание˜  книгами. и˜бо 
словенý не и˜мýх© писания , н ©  чрьтание мь  чрьтах© и˜  рýжьми  
рýжах©, тогDDDа  бýх©  погани   с©ще.  крT̈́тивьшим сť   греком    и˜ 
словеномь, книгами грьчьскь·и˜ми  н ©жDах©  бо сť   словенý  
писати словен скь·©   рýчи  безь  сьтворения .   рекоше   како можемь 
писати грьчс кь·©   речи словýне  бь·вш е  и˜ли  „животь„ и˜ли  
„зýло„ и˜ли „б ь„ и˜ли   „чая ние „  и˜ли  „чаш©„  и˜ли  „сýду„ 

и˜ли  „юнотамь„ и˜ли  „ö ремь„  и˜ли „© зь· кь„  и˜   и˜на поDбна  и˜мь;  
и бь·ше  словýне бес  писания.  в и.  лý. (31,с.167,168), 

а в Марч: 

Его же посла Б(о)гь   учителя Словиняном(ь). w книгахь, 
яко книжникь ¬с(ть) вь прописан·е и книгамû.  Прýжде по 
словиньском(ь) учрьтан·а и резан·а резаху; тогда беху погань¶  
с№щи. Крьстив`шим`се  Грьком(ь) и  Словиняном(ь) и Жидо-
вом(ь) грьчаским(ь) писан·ем(ь) Жидове писать¶ слов(и)ньс-
кимь  реч(и) бесь творен·а руменьска.Како можеть писати 
писания грьчаские речи и словиньски: Бе, бо, животь, Sý(ло), или 
чанияли, чаше или уди, уста или ¬Zикь, ну, яко, подоба¬ть. 
Бише Словинане  в и.  лýть бес писания(31,с.170-172). 

Усилията ми да намеря превод на тези два преписа  
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показаха,че неизвестно защо, но адептите на славис-
тиката и други дейци на социалистическата ни наука за 
българската древна култура не са проявили през всич-
ките години след откритието им интерес да ги преве-
дат! А може все пак да съществуват засекретени прево-
ди! 

Преди да премина към анализа на посочените горе 
изрази, бих искал да изложа представите си за раз-
витието на художественото чувство у човека, в резул-
тат на което той е осъществил стремежа си да възпро-
извежда образци от заобикалящата го природа. Чита-
телят ще си обясни малко по-късно мотивите ми за това 
отклонение от основната тема. 

Впечатлени от влиянието на такива феномени като 
слънцето, луната, звездите, застрашаващите ги или 
красиви животни, примитивните хора са избирали сте-
ните на ползваните от тях пещери като подходящо място 
да нанесат вълнуващите ги художествени представи. Та-
ка са се появили наскалните рисунки, като тези в 
Магурата, нанесени върху стените с естествени оцве-
тители като гуано, въглени, креда, охра и т.н. В 
други случаи, когато изображението е било предназна-
чено за по-широк кръг хора, е била подбирана основа 
за рисунките под открито небе. За да запази 
трайността на своето произведение, художникът е 
заменял оцветителя с острие, посредством което е 
зарязвал повърхността на скалата. С течение на 
времето рисунките на хората са ставали все по-
интересни и по-разнообразни, а художествените разкази 
били допълвани чрез писано слово. Като усъвършенствал 
пособията за своето творчество, човекът създал меките 
носители за рисунките и буквите си и изобретил 
техника да направи вечни, спрямо дължината на живота 
си, произведения на изкуството. Този човешки стремеж 
е бил осъществен чрез значително задълбаване на 
скалната повърхност посредством разнообразни по 
профил режещи инструменти като секачи, резаци, длета, 
свредели и т.н. Естествени неравности върху твърдите 
основи са подсетили древните художници да използват 
природната даденост за обемни изображения. По-късно 
авторите сами са си ги изсичали в каменната основа. 
Такива са релефът на Дарий I и 400 реда древно-
персийски надписи, преведени на еламски и акадски, 
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върху Бехистунската скала в древна Персия, българ-
ският Мадарски паметен комплекс от 825 г. с конника и 
надписите за Тервел, Кормесий и Омуртаг и съобщеният 
от Ив.Иванов паметник в Равена Италия с релефно 
изображение на конник(77). 

Можем да приемем, че художниците, писарите и ка-
меноделците са изпълнили пластиката и надписите на 
Мадарския комплекс в сътрудничество и последова-
телност, които съвременната практика не е променила. 
На първо място художникът и книжовникът са създавали 
във въображението си своите произведения, след което 
са ги нанасяли в подходящ мащаб върху основи, поз-
воляващи да бъдат оценени и одобрени от власт-
имащите.След нанасянето на графиките на изображенията 
и надписите върху каменните основи каменоделците са 
изсичали или изрязвали очертанията с достатъчна дъл-
бочина, за да могат скулпторите да изработят релефа 
на фигурите.Става дума за двуфазно изпълнение. Ако 
българите не са открили следи от своето културно 
минало, това не е доказателство, че са липсвали 
оригиналите им. С.Костова пише в своя статия, посве-
тена на традициите по древните български земи: „Огро-
мен четвъртит камък стои и при мавзолея на Демир Баба 
в Разградско, където се смята, че е била гробницата 
на кан Омуртаг. От огромни монолитни камъни са древ-
ните прабългарски скулптури от Шуменско, наречени 
„Баби”, т.е. бащи на прабългарски” (71, с.58). 
 

2.1.1.Значения на думите от първото изре-
чение на Сказанието  

За да редактирам първото изречение като компи-
лация от текстовете на трите преписа, приети в 
изследването за основни, ще направя опит да ги преве-
да чрез успореден анализ. По този начин ще се опитам 
да отчета различните отклонения от архетипа и да 
върна смисъла му чрез езикова и логическа възста-
новка. 

Като словесно най-богат вариант текстът на пър-
вото изречение от Лавр ще бъде основния, а другите 
два ще повлияят върху крайната редакция и превода. 

На анализ се подлагат текстовете от Лавр, Берл и 
Марч поднесени в тази последователност: 
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„Прýжде убw словýне не имýх™ книгъ. н™ чрътами и  
рýзами чьтýх™  и гатаах™  погани  с™ще.” 

„ „„и˜бо словенý не и˜мýх© писания , н ©  чрьтание мь  чрьтах© и˜  
рýжьми  рýжах©, тогDDDа  бýх©  погани  с©ще.” 

„Прýжде по словиньском(ь) учрьтан·а и резан·а резаху; 
тогда беху погань¶ с№щи.” 

Наречието прýжде трябва да бъде преведено с „по-
рано, по-преди”, а не с „преди”, за което съществува 
успоредното – прýдý (1,с.345).„Преди” се използва, 
когато се говори за период, разположен непосредствено 
преди времето на съобщението. За откъс от време преди 
предхождащо събитие, в качеството му на времеви 
репер, наречието се свързва с това събитие. Напр.от 
позицията на Храбър: „по-преди” би могло да се 
разбира „преди Осмия вселенски събор” или „преди 
Преславския събор”и т.н. За да уточни същия период, 
без да сочи събитието „Осми събор”, е следвало Храбър 
да запише прýжде. Така с употребата на прýжде Храбър 
дава да се разбере, че „християнизирането” на бълга-
рите и създаването на християнска книжовност са били 
поставени в определена причинно-следствена връзка. 
Преди събитието българите не са имали свещени 
християнски писмена (книги), тъй като са били нехри-
стияни, което определя това събитие като Осмия 
вселен-ски събор. В подобен смисъл е употребено 
наречието и в Марч. 

В словосъчетанието убw словýне намираме съюза или 
частицата убw, за която заслужава да се кажат няколко 
думи. Нямам съмнение, че Черноризец Храбър е използ-
вал думата не толкова като въвеждаща, а по-скоро като 
„израз на следствие” според свидетелството на Д.Пет-
канова(17,с.32). Този съюз носи семантиката и на 
въвеждане на нов момент „и така”, „и тъй”, както и 
„конклузивно експликативното значение: „защото”(1, 
с.435). В Берл се срещаме с и˜бо словенý не и˜мýх© писания . 

Значението на и˜бо  се дава със защото, понеже, тъй 
като(1,с.145). Тези преводи ми дават основание да 
видя като най-правдиво спрямо духа на Апологията на 
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българските писменá превода на убw (и˜бо) като нещо 
между „понеже, защото, тъй като”. 

Подмяната на словýне  с  блûгаре, която правя при 
възстановката и превода на Лавр беше обоснована в 
началото на настоящето повествование. 

Съществителното книгъ  е било превеждано от из-
следователите с широка гама значения. Срещаме го в 
следните изрази: 

Прýжде убw блûгаре не имýх™ книгъ... погани  с™ще. 
(Лавр) w   кнь·гаä́,како © зь¶ кь вьзель  еT̈́ть  писание ̃ книгами. и˜бо 

блûгаре не и˜мýх© писания(Берл) w книгахь, яко книжникь 
¬с(ть) вь прописан·е и книгамû. Прýжде по 
блûгарском(ь)(Марч). 

Използваната в Лавр дума книгъ  дава възможност 
за разполагане на събитието във времето, преди което 
българите са нямали тези „книги”. Това ми дава осно-
вание да разгледам понятието и да установя неговото 
съвременно значение. 

Твърди се,че е било в стила на Храбър да из-
ползва като еднозначни думите „книги” и „писменá” със 
значението „букви”. Д.Петканова пише:„И при този слу-
чай преводачите се колебаят – едни превеждат с „кни-
ги”(Ангелов-Генов,Куев,Динеков), а други с „азбука”, 
„букви”(Дуйчев)(17,с.35).Независимо от авторитетните 
имена, посочени от Д.Петканова, си позволявам да под-
неса една теза, според която в обсъжданата фраза ав-
торът е имал предвид нещо различно от цитираните 
предположения. 

Ползваният от мене превод на Сказанието на Хра-
бър позволява прости разсъждения, които правят това 
изречение противоречиво до абсурд. Според превода на 
К.Куев славяните нямали книги, но въпреки това „че-
тяли...с черти и резки”. Ами нали ако те са четяли 
написаното от тях с черти и резки, са щяли да имат 
писани слова(речи) или писания! В дадения от автора 
на преписа смисъл фразата не е вярна, независимо кой 
етнически елемент на българската нация е наименован 
там. Самият Черноризец Храбър е посочил че 
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съществителното книгъ е използвано за някакъв вид 
особени писания, каквито са християнските. И които 
могат да се превеждат, както в  Лавр се споменава - 
„книгь¶  прýложи” и „книгь¶  прýложилъ”(4,с.98). Букви не 
се превеждат, нали? 

Теофилакт Охридски свидетелства как Константин 
Философ и брат му Методий „...превели боговдъхнове-
ните Писания от елински език на български (boulga-
rikhvn)...” и заминали за Рим да покажат на папата 
„...делото си – превода на Писанията(Grafw'n)...”, а 
той-папата - „Взел преведените книги (bivblou~) и ги 
занесъл на божествения жертвеник”(12,с.13). Теофилакт 
се ограничава да посочи като връх на делото на 
Просветителите само сътворяването на тяхната азбука и 
превода на писанията, защото според естеството на 
нещата той няма интереса да възвеличи същността на 
тяхното дело – създаването на българската писменост, 
т.е. новия компилативен език(3), граматичната му нор-
ма, за да го направи литературен(писмен) и Глаголи-
цата. Както се вижда, Храбър изравнява „Свещено писа-
ние” с „Книги” в тяхното религиозно значение. 

В ЖК намираме подобно използване на понятието 
„книги”. Тук четем: „А папата, като прие славянските 
книги, освети ги и ги положи в църквата...”(21,с.61). 
Несъмнено тези „славянски” книги са преводи на литур-
гична книжнина, поради което са били достойни за бла-
гослова на Светия отец и за освещаването и пола-
гането им в църква. Остава да повярваме, че папата е 
осветил „славянски” книги, в смисъла на букви, а не 
преводите от гръцки на Християнските Писания, извър-
шени от Братята и техните ученици по поръчение на 
владетеля блûгарск¥(4,с.98) цесáря Борис на езика на 
неговата българска нация, т.е.на КМе(30). 

ЖМ на свой ред документира използването на 
„книгъ” със значение Светото писание. След посеще-
нието си при василевса Василий архиепископът Методий 
„...преведе бързо от гръцки език...всичките [библей-
ски] книги (курсивът мой С.Д.) в пълнота...”(21, 
с.76). 

Неизвестният автор на Краткото житие на Кон-
стантин-Кирил съобщава, че Константин Философ при-
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стигнал при Растица, вождът на моравците. „Тук, като 
преведе книгите от гръцки на славянски език и 
ги(учениците – доп.мое С.Д.) покръсти, приобщи ги към 
православната вяра и ги научи на славянските книги” 
(21,с.66). Независимо от противоречието при употре-
бата на книги, последно използваното понятие, можем 
да разбираме именно като боговдъхновени писания. 

Ант.Делева разглежда възможното значение на ду-
мата кънигь¶, без да се съсредоточава върху използ-
ването ѝ от Храбър, но от всичките 13 възможни според 
нея значения, забелязвам подобно на подбраното вече 
от мене - Свещени евангелски писания(69,с.34). 

В същия смисъл изказва мнение и К.Попконстан-
тинов:„Обикновено с този израз (прýложение книгъ – доп. 
мое–С.Д.) се обозначава преводът на Св.писание и на 
богослужебните книги...”(42,с.415). 

Дадените примери са достатъчни свидетелства за 
използването на „книгъ” в смисъл на книжно оформление 
на Свещени евангелски писания, а не със значението 
букви, каквото се дава в речниците на КМе, наречени 
„старобългарски”(1,с.182). 

Впрочем самият Храбър пише в Сказанието си: 
„...Бог е заповядал да се пишат книги на три езика”. 
„...както сме научили от светите книги, че всичко 
поред идва от Бога,...”(4,с.99). 

И така, думата книгъ добива в разглежданото из-
речение смисъл на „свещени християнски писания” или 
само „писания”, но и книги в съвременния смисъл на ду-
мата. 

Несъмнено изложените за понятието книги съоб-
ражения свидетелстват за събитието, преди което бъл-
гарите не са били християни. Това е пряко свързано с 

превода на погани, както можем да приемем, че Храбър е 
определил религиозната принадлежност на българите, 
без обаче да е вложил смисъла, записан от преводачите 
на съвременен български. Същото понятие се използва и 
в останалите два преписа. 

Дали е възможно да пренебрегнем типичната за Ви-
зантия културно-политическа експанзия към противо-
поставящата ѝ се съседна Българска империя и да до-
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пуснем, че ако в България се е ползвала гръцка писме-
ност за официалните нужди на държавата, Патриаршията 
и идеологическите централи на василевса нямаше да 
използват това, за да проводят в Плиска своите миси-
онери и агенти, натоварени с казаните „книги”? Та 
това би бил един много по-елегантен начин за рели-
гиозно, а оттук и за културно и политическото вли-
яние, отколкото да попаднат случайно в двореца в 
Плиска християнски пленници като прословутият Ки-
намон, обърнал във вярата канартикина Енравота, пър-
вият български християнски светец. Не се срещат в 
съхранените византийски хроники и летописи данни за 
книжовна и религиозна инвазия на гърците в България 
преди 870 г. При съществувалите през вековете условия 
на музеен комфорт за гръцките културно-исторически 
християнски паметници липсата на български държавни 
документи, изписани на гръцки е основание да се от-
хвърли версията за доминираща гръцка писменост. 

Както се вижда в трите преписа и във всички от 
семейството на Лавр, народът български, за който раз-
казва Храбър, не е имал евангелски писания (книги), 
защото е бил народ от поганû. Едно от основните ми не-
съгласия с преводачите на тези няколко реда се съ-
държа в превода на съществителното погани. Наистина Д. 
Иванова-Мирчева и А.Давидов превеждат думата поганъ с 
езичник, но и с неверник(1,с.290). В своя Малък 
речник те са посочили кирило-методиевската дума 
ª´ûчьникъ  и са я превели със съществуващата и до 
днес в нашия език „езичник”, но не и с „поганин” (1, 
с.486), което основателно поставя под съмнение си-
нонимността на поганъ и ª´ûчьникъ. Освен това значе-
нието нехристиянин е по-специализирано за темата и е 
пряко свързано с липсата на християнска религиозна 
литература. Наистина думата неверник не е равнозначна 
на езичник, защото езичникът има своите обекти на 
религиозно преклонение и вяра, а „неверникът” не 
вярва в „нашия Бог”, който през погледа на Храбър е 
Богът на християните. 

Подобен подход намирам и в превода на дадения на 
цесáр Борис отговор 91 на папа Николай I, от който се 
разбира, че папата противопоставя „християнина” на 
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„езичника”, нарича ги още „верующ” и „неверующ” и на 
края „християнин” и „неверующ” (64,с.155). От това се 
разбира, че за правоверните християни нехристияните 
са неверници или езичници, но нали не можем да 
изравним религиозното определение на изповядващите 
исляма и елинизма, т.е.нали мюсюлманите не са езич-
ници? Тук намирам потвърждение на тезата, че хрис-
тиянин и езичник не са единствените задължителни 
религиозни антоними, а по-скоро „нехристиянинът” е 
синоним на „неверующ”, когато „верующият” е според 
православието „християнин”. 

Известно е, че мюсюлманите не наричат поробените 
балкански народи християни или езичници, а гяури, 
т.е.неверници, немюсюлмани(11,с.165), или чужди на 
мюсюлманската вяра. Нещата се повтарят! 

Съвременните учени, които не са влезли в 
противоречие с К.Куев по значението на думата, не се 
съобразяват и с основните значения на „поганинъ”, 
посочени в речника на Найден Геров – „Който има друга 
вяра, нехристиянин”(23,с.69). В Български тълковен 
речник „поганец” има първо значение друговерец (24, 
с.648), а от Българския етимологичен речник, Т.5, 
научаваме, че „поганец” е на първо място „човек,който 
има друга, нехристиянска вяра” и чак след това нало-
женото от славистиката „езичник”(25,с.419).Не съще-
ствуват доказателства за това,че българите са били 
преди покръстването си езичници. И най-вече такива 
съобщения липсват в гръцките хроники, за което беше 
споменато по-горе. Следователно наложеното ни убеж-
дение от определените от Стоян Заимов „византийско-
татарски начала”(61,с.21) за езичеството на българите 
преди 870 г.е прах в очите на тези, които се стремят 
да виждат. 

Приемам убедено, че поганъ  има в Сказанието на 
Храбър съвременното значение неверник и по-точно за 
темата - нехристиянин! Няма съмнение, че славяните, 
както и част от траките са били.езичници. Съществуват 
предположения, че най-вероятно траките и славяните са 
били частично религиозно асимилирани от християнска 
Византия. Има податки, че езичниците славяни са били 
особено податливи към християнизиране, за разлика от 
етническите българи. Тази обстановка ми дава повод да 
отхвърля възможното пренасяне на религиозното опреде-
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ление на славяните върху многоетническия български 
народ, който все пак е бил представляван от етноса на 
владетелите на България. С тази мисъл напомням, че за 
Високата порта християните на Балканския полуостров 
са били „гърци”(10,с.55,56). 

Не използвам израза езическа България, защото 
твърде много писмени свидетелства говорят за моно-
теистична доктрина на нашата дохристиянска религия, 
което като че ли не е забелязано от изследователите. 
Трябва да се отбележи, че гръцките хронисти и някои 
български каменни надписи разказват за ритуали на 
българите при клетвополагане или други сакрални дей-
ствия, но не се среща в гръцките писмени паметници 
обявяването на българите като етнос или народ от 
езичници и няма също така посочени имена на български 
езически богове, както са известни имената на много-
бройни елински, тракийски и „словенски”(славянски) 
божества. Наистина, някои описани в каменните надписи 
ритуали имат идолопоклоннически характер, като запа-
зена от далечното минало на българите традиция, но тя 
е била естествено приобщена от по-късни моноте-
истични догми, както е и при християнството. 

Позоваването на Бога на българите е много важен 
повод да се размишлява дали става дума за Тангра, или 
друг единен български Бог. Има основания за нови 
представи за дохристиянска монотеистична българска 
религия. Изследователят Димитър Димитров от Стара 
Загора е разработил хипотезата за българско въплъ-
щение на Яхве или Шура под името Черве(7). В моите 
проучвания съм се докоснал до изобилие от сведения, 
които са в съзвучие с хипотезата на Д.Димитров. Тази 
идея не звучи химерично предвид липсата на достоверни 
податки за български Бог под името Тангра, който може 
би е фигурирал в пантеона на боговете на някое тюрк-
ско племе обитавало български земи, като да речем 
хунско. Няма доказателства за религиозно влияние на 
Тангра върху българската нация. Е, нали трябваше да 
бъдем тюркски народ! 

Впрочем, трудно е да бъде обяснено разширението 
на българската титулатура през 823 г.и използването й 
в каменните надписи с формулата oJ  ejk  qeou', т.е.от Бога 
(избран,посочен,определен), ако българите, като „езич-
ници” са били имали много, а не един Бог. Размиш-
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ленията ми в тази посока и свидетелствата на Мадар-
ският паметен комплекс и на грандиозните Бехистунска 
пластика и надписи предизвикват у мене следния въп-
рос: Ако гръцките владетели са се възвеличавали като 
божии избраници с посочената титулатура, дали бъл-
гарските са имали нужда от божи авторитет,за да 
подкрепи тяхното величие, или те самите са били божии 
въплъщения? Може да се мисли за българска дохристи-
янска религиозна догма в посока на оглавявана от бо-
жествения владетел, което е реалистично и близко до 
съзнанието на примитивните хора. Няма податки за по-
високо стоящи от кановете и цесáрите господари като 
наместници на монотеистичните божества. 

Намирам като по-подходящ превод на с™ще  да бъде 
„същински”, производно на съществителното „същност”-
с™щи¬ (1,с.418) или може би бидейки като причастие от 
бûтн, т.е. съм или „истински”. 

Обръщам внимание, че добавката в края на първото 
изречение „...погани  с™ще” се отнася и за двете допъл-
ващи се съобщения: 1.Като нехристияни българите не са 
писали християнски книги и 2.Като нехристияни те са 
работили своите интелектуални творби (скулптури и 
надписи) върху твърди основи като религиозна проява. 

В Лавр и в Берл се чете, че преди да се по-
кръстят българите не са имали(т.е.не са писали) са-
крални християнски писания, за да свещенодействат в 
своите храмове, на което се противопоставя чрез едно 

многозначително н™  или нъ българската,съответстваща 
в религиозен смисъл практика, да се рисуват и изсичат 
каменните пластики и текстовете на монумента. Този 
съюз се използва най-вече за противопоставяне, което 
може да се осъществи успешно с днешното „но” или още 
по-добре с „но пък”(1,с.244). Така, и с обследваните 
дотук текстове се обяснява, че българите са нямали 
християнски писания, но пък са изсичали образи в 
каменни плочи или в скали за своето религиозно 
служене, което е уникално за Европа и не по-малко 
достойно от християнския култ. От горното следва, че 
Мадарският комплекс е религиозно творение. 

Не е трудно да се види, че в първото изречение 
свещенодействието на българите се противопоставя по 
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много показатели на християнската книжовна традиция: 
Ритуалните текстове на християните изпълват много-
бройни писания, а българите са изсичали образите на 
своите владетели - божества и са им писали върху 
скалите възхвали и признания; Християните са имали 
икони,а българите - каменна пластика; Православните 
са служили в храмове,а българите на открито. 
Изтъкнатите успоредици недвусмислено доказват религи-
озния смисъл на Мадарския паметник. 

Из територията на страната са намерени много-
бройни оброчни плочки от траки,а може би и от бъл-
гари,а към оброчищата,пръснати из страната,все още 
има запазени релефи върху скалите. Впрочем, в хипо-
тезата на Ганчо Ценов и на редица още изследователи 
за тракийския произход на българите виждам по-скоро 
религиозно и цивилизационно изравняване на два гене-
тично близки народа и че траките живеят и днес в 
българския народ и че техният език се чува в българ-
ския? 

Като думи с основно за разбирането на Храбровото 
творение, в подкрепа на хипотезата за българската 
писменост на дохристиянска България, отделям анализа 
на съчетанието „чрътами и  рýзами чьтýх™  и гатаах™” от 

първото изречение на Лавр с превод на К.Куев:  ...четяха 
и гадаеха с черти и резки. Съответният текст в Берл е 
„...чрьтание мь чрьтах© и˜ рýжьми рýжах©,”,а в Марч - 
„...учрьтан·а и резан·а резаху”; 

Първоначалните ми разсъждения са пряко свързани 
с моето историческо и филологическо съзнание, форми-
рано от традиционната славистика. За делото на вели-
ките Просветители то не отиваше по-далеч от „букви-
чета-превеждам”. Вярвам, че читателите ще разберат 
сизифовите ми интелектуални мъки да се откъсна от 
щампите на традиционализма и да изградя в съзнанието 
си друго разбиране на Храбровите сведения. 

Четирите думи чрътами и  рýзами чьтýх™  и гатаах™ 

(Лавр), написани на езика на Кирил и Методий с кири-
лически букви са вероятно най-известните древни бъл-
гарски слова сред съвременните българи. Техният пре-
вод от К.Куев е добил устойчива гражданственост и 
като че ли не се обсъжда. Но той е толкова близо до 
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идеологическото мислене, че неизбежно притеснява спо-
собните да се съмняват. Единствено гатаах™  е оставен 
без превод, като вероятно преводачът е очаквал да му 
дадем твърде общото значение „гадаеха”, което отново 
ни връща към практиката на езичниците. 

К.Куев се е въздържал от превод и дори от тъл-
куване на този глагол. В речниците се превежда като 
гадая, отгатвам (1,с.98).‘Гатам’ е диалектна дума от 
Охридско, останала от езика на Храбър(66,с.223) със 
значението предричам, а според Фасмер,(REW, I,261), 
„гатати като руско-черк.славянски e очевидно заемка 
от български”(66,с.232). Глаголът е останал в българ-
ския език като врачувам, правя догадки, тълкувам 
(24,с.126) и със същото значение за руската дума 
гадать(68,с.134).В руския език съществува съще-
ствителното ‘толк’ със значението смисъл, разум (68, 
с.814), от което разбирам, че тълкувам е всъщност 
осмислям думи или определена реалност. 

Значението на глагола „гадая”, когато е свързан  
с ритуали и то предимно преди началото на важни за 
българския владетел действия, се разбира според 
българската традиция като гадаене по вътрешностите на 
жертвени животни, т.е. тълкуване на състоянието им от 
колобрите като указател за развитието на бъдещото 
събитие. Няма съмнение, че жертвоприношението и гада-
енето са взаимно свързани действия, но не могат да 
бъдат продължение на чета. Тук отново се натъквам на 
необходимостта да се търси друга семантика на обсъж-
дания израз, който славистиката разбира като „четене” 
и „гадаене”. 

Дали българите по времето на цесáр Борис са 
практикували все още жертвоприношенията и гадаенето 
по вътрешностите на жертвените животни, е трудно да 
се определи. Мога да спомена, че сред отговорите на 
папа Николай I(858-867) на зададените му от цесáр 
Борис въпроси не проличава да е имало питане за на-
чините, чрез които да се откъснат българите от 
древните си традиции и безболезнено да преминат към 
християнската религиозна догма. В отговор № 35 папата 
споменава, че Борис „разправял” как за сраженията 
българите са съблюдавали дните и часовете(вероятно 
определени от колобрите като осигуряващи благополучен 
изход) и са „извършвали заклинания, игри, пеения и 
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някакви гадания”. Тези ритуали се определят по-долу в 
отговора като „шествия и дела дяволски”(64,с.134). 
Дали те не са съхранени древни традиции, независимо 
от предполаганата от някои монотеистична българска 
дохристиянска религия, за която вече стана дума, не 
може да се каже нещо определено. И дали папата поради 
верска съображения не е заобиколил реалната рели-
гиозна обстановка в България и не насочва мисленето 
към безпроблемно противоборство между православието и 
„езичеството” на българите, вместо между две моно-
теистични доктрини! В отговора на папата има твърде 
малко сведения и твърде много внушения. 

Не намирам смисъл да е използван в Сказанието 
глагола гатаах™  като съобщение за езическа религиозна 
практика. 

К.Куев се позовава на В.Ягич, като пише:„Също 
така различно се тълкува и гл. гатати. Според едни той 
означава отгатване, разчитане, разшифроване на услов-
ния смисъл на значението на знаците(В.Ягич, Вопрос о 
руках...стр.26–доб.моя С.Д.),а според други отгатва-
не на бъдещето, врачуване...”(31,с.153). Разбирам съ-
общеното от К.Куев мнение на В.Ягич за значението на 
гатати  и го приемам като тълкуване или разясняване на 
изработените върху твърда основа пластика и текстове, 
както и обогатяване на излъчващите се от изоб-
раженията внушения в рамките на религиозно служение. 

Изложените сведения и мнения, и собствените ми 
логически изводи, ми дават право на заключението, че 
гатати е бил употребен в смисъл близък до тълкувам, 
разказвам, обяснявам, разяснявам като проява на 
богослужение Можем да предполагаме,че авторът е 
добавил към художественото творчество на българите и 
ритуално четене и тълкуване на текстове, изписани при 
създаването на светинята, защото: а. това отговаря на 
темата на Сказанието; б. то се доказва от известните 
примери от Бехистунската скала и от Мадара, както и 
от многобройните персийски, шумерски, асирийски и 
вавилонски скулптурни и писмени паметници; в. бъл-
гарските владетели са били по източно-ирански образец 
изявени цезаропаписти, достойни да бъдат така обо-
жествявани и обект на религиозно преклонение. 
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От направените до тук преводи на думите от пър-
вото изречение на Лавр се разбра, че българите не са 
разполагали през дохристиянския си период с хри-
стиянска религиозна литература. В продължение на тази 
констатация и без да се споменава за писане и за 
букви, разказът продължава извън разбираема логическа 
последователност със съобщението, че българите четели 
(от  чисти, чьт™, чьтеши -чета)„С черти и С резки”. 

Цитираният по-горе превод на К.Куев е смислово 
неточен. Не би могъл Храбър да пише, че чрътами и  
рýзами(т.е.с черти и с резки като елементи на букви-
те) се чете, което оценявам като граматически непра-
вилно, заради грешната граматична връзка на дей-
ствието ЧЕТЯХА с поставените в творителен падеж думи. 
Едва ли не българите „четели С черти и С резки”, 
защото били езичници, което прави превода неверен. 
Ако приемем, че чертите и резките представляват де-
тайли на букви, с които се пише, трябва да се 
съгласим, че изписаните с черти и с резки букви се 
четат. При правилно построение на фразата, 
съществителните, които се четат следва да се поставят 
като пряко допълнение във винителен падеж. Със самите 
черти и резки не се чете, нали! Впрочем, пардон, 
незрящите или тези с лошо зрение наистина четат С 
пръстите на ръцете си и С брайловите релефни букви 
или съответно - С очила. Има теза, която оправдава 
творителния падеж на посочените съществителни след 
глагола чета, но тя не е получила надеждна обосновка. 
Имам сериозни основания да улича създателите й в 
търсенето на изкуствено и преднамерено оправдаване на 
глагола „чета” със същите мотиви, с които други 
лингвисти родиха правилото, според което във 
„византийския” древен език глаголът „помагам” опреде-
ля да бъде поставено името, на което е оказвана 
помощта, във винителен вместо в дателен падеж. 

До тук се изясниха проблемите, които стоят пред 
анализа на останалите думи на първото изречение. 

К.Куев не е забелязал, че ако глаголът чьтýх™   се 
преведе като „четяха”,се внася и натрупване на два 
глагола чьтýх™ и гатаах™, които имат почти еднаква се-
мантика. Самото четене е разбиране на текста, т.е. 
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разгадаване на неговия смисъл. Горната своего рода 
тавтология се оправдава само, ако четеният конкретен 
текст е така сложен, че трябва да се разгадава. За да 
се осмисли тази постройка, би могло да се постави 
между двата глагола уговорка от вида: четяха „и поня-
кога” или „когато се налагаше” гадаеха. Храбър не ги 
е свързал по този начин. 

Прегледът на същия текст от публикуваните от 
К.Куев преписи на Апологията от групата на Лавр пока-
за, че предполаганата от традиционалистите дума чисти, 
чьт™, чьтеши (чета)(1,с.470) е представена по отношение 
на смисъла, зададен от Куев, еднообразно, с по-общи 
правописни отклонения:чьтýх™,  чтťху, читах№,; ч·тах№ , 
четах№. На фона на използваните в преписите форми на 
глагола „чета” може да се мисли, че преписвачите в 
общия случай не са разбирали преписвания текст. Така 
се подкрепя съмнението, че Храбър не е използвал на 
това място глагола „чета”. От него се поражда 
предположение, че действието четене не е предмет на 
Сказанието в тази му част. „Прочитането” на 
определена дума е съвкупност от прости действия като: 
опознаване на съчетанието от букви и осмислянето му(в 
съзнанието изплува значението на запаметения образ на 
изписаните букви и думи). Доказателство за тази 
представа намирам в сричането на непознатите думи. 
Четенето може да бъде придружено от гласово озвуча-
ване, за което има глагола глаголати – произнасям. 

Храбровото Сказание позволява да се съпостави 
чьтýх™  и гатаах™ с едно изречение, което четем като 

абзац 3-ти на Лавр:„... писмена словýньскаа, сиöе а побDаеть  
писати и  г лати”(4,с.97), където г лати е съкратена форма 
на посочения в речника глаголати със значението „гово-
ря”, „казвам” (1,с.98), т.е.българските писменá тряб-
ва да се пишат и произнасят, или изговарят, или 
изказват. Но защо в Сказанието не намираме форми на 
спрежения или производни на чисти? Не приемам за въз-
можно в първото си изречение авторът да напише, че 
българите четяха и гадаеха, вместо „пишеха и гада-
еха”,което е напълно естествено при темата на произ-
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ведението, а по-долу – да пишат и да изговарят(т.е. 
да пишат и да четат, произнасят) написаното. Струва 
ми се, че чьтýх™  стои в първото изречение някак не на 
място.Въпреки изолираното си и злополучно место-
положение, думата е повторена в публикуваните от 
К.Куев общо 73 преписа(31,с.185-419). Това ми 
изглежда необяснимо и поради общият смисъл на 
словосъчетанието - подозрително. Несъмнено действието 
„пиша” задължително предхожда като естествен процес 
четенето, когато човеците си служат с писменост! Тази 
логика намира подкрепа в изказаното от триезичниците 
според Пространното житие на Кирил (ЖК): „Не се слави 
бог по този начин. Ако това беше угодно богу, не 
можеше ли той да направи тъй, че и те още отначало да 
пишат своята реч със свое писмо и така да славят 
бога?”(21,с.58). 

Като се вгледах в използваната чьтýх™(четяха) и 

в графически подобната й чрьтýх™(пишеха) забелязах, 

че разликата е само в липсващата в чьтýх™ съгласна р. 
Освен това глаголът пиша е граматически съвместим с 
намиращите се в тв.п. чрътами и рýзами . Изпускането на 
съгласната р би могло да е проста правописна грешка, 
повторена в преписите многократно. Това обяснение 
позволява чрез замяната на глагола чьтýх™  с чрьтýх™ да 
се избегне проблемното граматично затруднение.  

Изказвам в заключение предположението, че 
чрьтýх™ се е трансформирал в чьтýх™, поради загубената 

случайно съгласна р при някое от поредните препис-
вания, преди Лаврентиевия препис, за който битува 
убеждението, че е най-близкия по време на архетипа. 
Не е трудно да се допусне това, след като всичките 73 
преписа от Лаврентиевата група носят специфичните му 
характеристики и недостатъци. Така съчетанието добива 
временно формáта чрътами и  рýзами чрьтýх™  и гатаах™. 

Мисля, че грешният синтаксис на словосъчетанието 
вече е поправен. В продължаващите ми усилия да при-
ближа превода на първото изречение до смисъла на гла-
голическия оригинал на Сказанието ще се докаже по още 
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по-убедителен начин грешката,породила мъките на не-
говите преписвачи и преводачи. 

Според МРСе понятието чрьта е могло да бъде пре-
ведено на днешния ни език както с „черта”, така и с 
„буква”(1,с.472). Очаквано, ревностните християнски 
книжовници, за да изтъкнат примитивния характер на 
българските „нехристиянски” рунни букви, са я пре-
веждали трайно с „черта”, а не с „буква”. Не случайно 
Динеков,Куев и Петканова оприличават чертите и рез-
ките на фолклорните рабоши. Авторите на Старобъл-
гарския речник, обаче, превеждат чрьта по-широко, като 
писмен знак(73,с.1204), което предизвиква недоумение, 
защото в същия речник на чрьтати  е дадено значение 
начертавам, чертая и дори издълбавам, но не и пиша 
(пак там). На същата логика се подчинява и преводът 
на „рýза” с резка. 

Думата чрътами(Лавр) се среща във всичките пре-
писи, представени от К.Куев без Берл и Марч, като 
запазва граматичния дефект да не е във винителен 
падеж като пряко допълнение, управляван от глагола 
„четяха”. 

Всъщност този недостатък се подсилва и от второ 
пряко допълнение в творителен падеж - рýзами. Нали-
чието в текста на Лавр на „резки” след термина 
„черти”, при положение, че резките са по същество 
черти, изпълнени с остър предмет върху твърда основа, 
говори, че ако става дума за буквени елементи, раз-
ликата помежду им е в начина, по който са създадени. 

Думи с корен рýз, са засвидетелствани във всич-
ките 73 преписа от групата на Лавр, представени от 
К.Куев(31). Групирам ги по фонетичен белег: 

рýзами, рýзанми, рJеs@анми - с тези или подобни пра-
вописни форми,чието различие не изменя еднаквия сми-
съл, съществителното е записано в тв.падеж, което 
К.Куев превежда „с резки”, като части от букви, а не 
с названието на инструмент (резак, секач) или 
действие (изрязване, изсичане), където може би трябва 
да се търси верния превод. 

наризаOми, нарýзанми – биха могли основателно да се  
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преведат „с надрасквания, със зарязвания”,което про-
тиворечи на традиционните преводи, защото става дума 
за действие, а не за графичен детайл. 

нарýзан·и – процес „надраскване” или „засичане”, 
чрез който се въздейства на съответна твърда основа.                                                                                                                                                                                  

Хвърля се в очи, че ако при превода на чрътами и  
рýзами чрьтýх™  и гатаах™ от Лавр не може да се установи 
устойчиво значение на чръта, поради колебания за сми-
съла на глагола чрьтати,  то още в преписите от групата 
на Лавр се намират основания да се преведе рýзами  
като инструмент - „секач” или „резак”, или като дей-
ствие „изсичане”, или резултати от него - нарýзан·и. 

Направеният анализ дава основание да се търси 
друго смислово разбиране на глагола чрьтýх™, с който бе 

заменен  тук  чьтýх™  от разглежданото словосъчетание. 

Това е повод да съпоставя думите на обследвания израз 
от Лавр със съответните му от Берл и Марч. В тях 
глаголът чрьтати, набеден по-горе от мен по внушение 
на речниците, че означава „пиша”, се среща като 
чрьтание мь  чрьтах© в Берл и учрьтан·а  в Марч. Според 
духа на превода на К. Куев те следва да се разбират 
като: чрьтание мь чрьтах© – с писане или с чертане 

пишеха или чертаеха, а учрьтан·а – може би с очер-
таване. Такъв подход не задоволява. 

Направените тълкувания впечатляват с голямото 
значение, отдавано в преписите на процеса на писането 
на буквите, по способите „очертаване” и „изсичане”. 
Това подсказва, че тук има нещо по-сложно, нещо по-
значимо, което ни убягва, но което дава повод да се 
потърси значение, различно от превода на К.Куев. Ста-
ва ясно, че поставените в творителен падеж чрътами и  
рýзами следва да се преведат като средства за изпис-
ване и изсичане, а не като конструктивни елементи на 
„примитивния” български буквопис. 

 Решението се намери в Старобългарски речник, 
където лексемата образъ, -а  е преведена като образ, 
лик, външност, картина, скулптура, статуя(73, с.30, 
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31). Всички тези така определени от преводача ху-
дожествени изделия са дело на човешка дейност, което 
в КМе се изразява с един глагол, а той е чрьтати 
(73.а,с.1204). Забелязвам в посочените в старобъл-
гарските речници значения на чрьтати не само „чертая” 
и „пиша”,но и „рисувам”(1,с.472). Разбирането ми за 
глагола се ориентира към „РИСУВАМ”, тъй като той, 
както и „пиша”, изисква да бъдат поставени в твори-
телен падеж пособията, с които се осъществява дея-
нието. Това ми даде основание да предположа, че най-
вероятно възстановеният от мене глагол чрьтýх™  не   е 
имал в оригинала на Храбър смисъла „пиша”, а както 
вече споменах - нещо друго. Ако първото изречение от 
Лавр наистина се отнасяше до писане на букви, би 
трябвало авторът на Сказанието или преписвачите да са 
използвали глагола писати, както е във второто изре-
чение на Берл,в третото изречение на Марч и в третото 
изречение на Лавр, а не чрьтати. Следователно преводът 
му е не толкова чертая като повърхностно нанасяне на 
линии или задълбаването им, а по-скоро рисувам”, 
„вая”, „издълбавам художествено”, „скулптирам”. 
Съществителното чрьта  би могло да се разбира и като 
„буква”, ако във фразата беше използван глагола 
писати, което тук не е засвидетелствано. 

Установих, че думи с корена на писати  като гла-
голи, съществителни и прилагателни  се намират в Лавр 
22 пъти, а в Берл и Марч по 15 пъти, но никъде освен 
в първото изречение не съществува предположението да 
е записано действието „пиша” с чрьтати. Този факт е 
много впечатляващ и е основание да приемем безапе-
лационно, че глаголът чрьтати  не е употребен от Хра-
бър със значението „пиша”! Единственото възможно 
обяснение говори, че чрьтати и производните му у 
Храбър имат значение на дейност функционално близка, 
но различна от „пиша”. 

Така в нашия случай е подходящо да видим зна-
чението на чрьта като отглаголно съществително от 
чрьтати, т.е. рисунка, релеф, скулптура. Гореизло-
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женото дава основание да се преведат  чрътами и  рýзами 
чрьтýх™  и гатаах™ съобразно съответните по смисъл 
текстове на трите изследвани преписа  с рисуваха и 
изсичаха на твърда основа и тълкуваха, т.е. като 
терминологичен формат на съвременното изографисвам и 
вая, скулптирам. Намирам в МРСе съществителното 
ваяни¬ (1,с. 74), но самият глагол не фигурира като 
използван в изворите на речника. Този факт ми дава 
основание да приема, че Храбър си е служил за 
записване на действията рисуване и създаване на 
релефи и статуи само с глагола чрьтати. Това обяснява 
липсата на специфичен термин за „изрязване” или 
„изсичане”, „дялане” на камък в писмените извори на 
„старобългарските речници”. Не може да се мисли, че 
като не е използван в тях глагол ваяти, а чрьтати, 
авторите на изворите, а и Храбър, са имали предвид 
„писане”, за което, както се показа, е освидетел-
ствано в „За писменáта” единствено писати. 

В МРСе липсва съществителното рýза , но глаголът 
рýзати с  е преведен с „ разрязвам се”(1,с.372). В ки-
рило-методиевския език глаголът е използван и като 
изрýзати, отрýзати, порýзати, прорýзати  и пр.(22,с.206).  И 
днес в живота и в техниката се чува „рез” със смисъл 
на следа от рязване или стъргане върху гладка 
повърхност, или „ряз” за острие на нож или резец на 
сечивата резак или секач. Виждам смисловата връзка 
между рýзати и рýза, каквато познаваме между „сека” и 
„секач”, съотв. „режа” и „резак”. Изводът е, че тер-

минът рýза или рýжа‘, произлиза от рýжьми  рýжах©, 
съответно от рýзами рýжах© и означава инструмент, а не 
следа от неговото ползване. В потвърждение на горното 
съпоставям съответните термини от Лавр, Берл и Марч: 

Лавр:... чрътами и  рýзами чрьтýх™  (след въвежда-
нето на     чрьтýх™  вместо чьтýх™). 

Берл:. . . чрьтание мь  чрьтах© и˜  рýжьми  рýжах©,...  
Марч: . .  учрьтан·а и резан·а резаху; 
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Сравнителният анализ изисква следните съпос-
тавки:  

а) чрътами...чрьтýх™  в Лавр и чрьтание мь  чрьтах©  в 
Берл са в съответствие, като можем да предположим, че 
чрътами  и чрьтание мь са подобни думи на пособия за 
рисуване; 

б)  рýзами чрьтýх™  в Лавр и  рýжьми  рýжах© в Берл 
са също така подобни, като най-вероятно, преводите са 
съответно „с резаци зарязваха (очертаваха образите)” 
и „със секачи изсичаха(релефите,скулптурите и надпи-
сите им)”. Намирам общност с близките по значение и 
фонетика рýзами, рýзанми, рJеs@анми ,наризаOми, нарýзанми и 

нарýзан·и от групата на Лавр; 
в) учрьтан·а резаху от Марч можем да преведем 

приблизително с „по рисунките (на образите и на бук-
вите) изсичаха”; 

г) рýзами чрьтýх™  в Лавр, рýжьми  рýжах©  от Берл и 
резан·а резаху от Марч, би могло да се преведат „с 
резаци очертаваха или рисуваха”, „със секачи изсича-
ха” и  „по зарязаното изсичаха”. С тези преводи се 
удовлетворяват и трите преписа; 

Така рýзами и рýжьми следва да получат значе-
нието на пособия в тв.п., с които се въздейства на 
твърдата основа, след изпълнението на първата фаза от 
процеса „изобразяване”, когато художествената идея е 
бивала фиксирана върху гладката повърхност с инстру-
менти за рисуване (чрьтами), когато рисунката е наре-
чена учрьтан·а . 

Един скулптурен образ е бивал изработван в по-
следователността от нанасяне на рисунката върху ос-
новата (чрьтание мь  чрьтах©, съотв. учрьтан·а) и послед-
ващото й изсичане (рýжьми рýжах©, резан·а резаху). 

Направените от авторите на Старобългарския реч-
ник извлечения от изворите потвърждават както значе-
нието на чрьтати,  така и двуфазното изпълнение със 

„словописателе и шарописетел †е начрьта›т¤ оби словомъ 
украша›ште”, т.е. словописателите и художниците изо-
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бразяваха (рисуваха) тези думи като ги украсяваха; и 
по-долу - „и образû чръта›тъ и истин© пиш©тъ шаромъ”, 
т.е. и образите рисуват и истината (смисъла й) пишат 
с краски(73.а,с.1204),„ и образû златû поставь›ти по вьс® 
градû вьсе   вьселенû ”, т.е. и златни скулптури да по-
ставят по всички градове на цялата вселена (73, 
с.31). 

От всичко казано в този раздел можем да раз-
бираме, че написаното върху работната площ е обя-
сняващ скулптурата текст, с който са давани до-
пълнителни сведения за първообразите на рисунки или 
пластика. Разкритата връзка между изображението и 
текстове се илюстрира прекрасно с примера на Мадар-
ския паметник (37) и със споменатите вече пластика и 
надписи на Бехистунската скала(56,с.141). Така се 
потвърждава смисъла на чрьтýх™  и гатаах™  с „рисуваха 
или скулптираха и тълкуваха свещенодействайки”. 

 
- Опит за превод на съответните на пър-

вото изречение на Лавр текстове от двата съ-
поставяни преписа 

Преди да пристъпя към окончателното редактиране 
на първото изречение на основата на Лавр ще опитам да 
преведа съответните му текстове от другите два пре-
писа, в полза на добрата компилация. 

От Берл - след замяна на словенý с блûгаре: 
„и˜бо блûгаре  не и˜мýх© писания , н ©  чрьтание мь  чрьтах© 

и˜  рýжьми  рýжах©, тоDга  бýх©  погани   с©ще.  
Моят превод:...понеже (тъй като, защото) бълга-

рите бяха нехристияни, нямаха(и не създаваха) свещени 
християнски писания, НО ПЪК с рисуване изобразяваха и 
със секачи изсичаха [образи в каменната основа]. 

От Марч - след замяна на словиньскомý(ь) с 

блûгарском(ь): 
Прýжде по блûгарском(ь) учрьтан·а и резан·а резаху; тогда 

беху поганû с№щи. 
Обстоятелството, че няма направен досега превод 

на Марч подсказва пренебрежението, оказвано на съче-



 
69 

танието по  бльгарском. За славистиката вероятно  авторът 
му е имал предвид писането на българския език. Но 
когато преведем израза с разкритите дотук значения на 
думите, свързани с рисуването, разбираме, че съче-
танието „по български” значи фактически: според бъл-
гарската традиция,според практикуваното българско ху-
дожествено чувство. Същият смисъл изказваме и днес 
със същите думи–„по български...”. 

Моят превод: 
По-преди по български (обичаи и традиции) рисун-

ките и (българите) зарязванията изсичаха(образи и 
букви в камъка); тогава бяха същински нехристияни. 

Тук съществителните учрьтан·а и резан·а са пряко 
допълнение и говорят може би за контурите на изобра-
жението, нанесени с рисувало и с режещ ръб, за да 
бъдат задълбани със секачи или с резаци достатъчно 
дълбоко, оформяйки релефите или скулптурите. 
 

- Oкончателна редакция и превод на първо-
то изречение на Лавр след компилация на сло-
вата от трите преписа: 

Както вече беше подробно изложено почти няма 
противоречие по това каква писменост, съответно 
азбука, е ползвал Храбър в своето литературно твор-
чество. Би било съвсем изискано, ако дам тук моята 
редакция в стремежа си да възстановя протографа на 
автора, написан с Глаголица. Това би предизвикало 
неимоверни усложнения, които вероятно ще бъдат пред-
мет на други трудове. Моите редакции ще са написани с 
кирило-методиевска писменост, по подобие на ползва-
ните образци. 

Прýжде убw блûгаре не имýх™ книгъ (писания), н™  по  
блûгарскомь чрътами (чрьтание мь) чрьтах© и  рýзами (рýжьми) 
рýжах©  и гатаах™;  тогда беху погани  с™ще.”   

И съответният превод: 
По-преди(преди Осмия вселенски събор, на който 

е била призната Българската православна църква), 
понеже българите, бидейки нехристияни, нямаха 
свещени евангелски писания, НО ПЪК по 
български с четки рисуваха и с резаци из-
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сичаха(в камъка) [фигури] (на богоравните си 
владетели)[и писания] (за възхвала на делата им) и 
[ги]тълкуваха (свещенодействайки). 

В съзвучие с философията на горната редакция и 
превода ми намирам древен цитат:„и образû чръта›тъ и 
истин© пиш©тъ шаромъ” (73.а,с.1204). 

Преводът, направен въз основа на обобщението на 
трите преписа на първото изречение, дава основание да 
предположа, че за Храбър изобразяваните върху камен-
ните полета български владетели са живи богове в 
съзнанието на поданиците. Достигам до смисъла, че 
като форма и развитие на художествената работа на 
древния скулптор, върху писмените полета на каменните 
основи са нанасяни и изсичани текстове като словесно 
тълкуване на художествените внушения, както и допъл-
нителни информации за престижни прояви на изо-
бразените владетели. Такива текстове четем и на 
Мадарската скала. 

Както беше обосновано няколкократно обекти като 
Мадарския представляват религиозна творба и светили-
ще, където се е свещенодействало в името на владе-
теля, който символизира държавата. Така от тексто-
вете, с които се възхваляват героичните му дела, раз-
бираме, че тези творения са практически летописи за 
живота на нацията. 

Искам да вярвам, че компилираният от трите пре-
писа текст на първото изречение е по-близък до прото-
графите на Берл и Марч,съответно на Храбър, отколкото 
този на Лавр. 

Не мога да си дам обяснение защо е била толе-
рирана от науката разкритата тук грешка в началото на 
Сказанието. Очевидно славистиката е хвърлила огромни 
средства, за да обсъжда и обяснява един сгрешен 
текст, на който се е гледало като на откровение 
свише,т.е.че той има свещен характер. Предположението 
за начина на замяната на „рисувам, скулптирам, 
изобразявам” с „чета” в Лавр на първото изречение от 
съчинението на Храбър, изглежда след резултатите от 
направените анализи съвсем близко до ума, но това не 
е попречило на традицията да съхрани в съзнанието на 
десетки поколения една нелепа фраза. Нямам съмнение, 
че запазването на невнятното ѝ съдържание е целяло 
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омаловажаване на достойнството на българите. По-
грозно за душевността на просветените българи е 
нежеланието, а може би страхът от Бога или от пред-
ставляващите го властници, да се отстрани една оче-
видна грешка. 

Критично настроеният читател ще намери повод да 
оспори направените на първото изречение преводи пора-
ди голямата свобода, която показвам. Но К.Мирчев на-
помня становището на Константин Философ за добрия 
превод: „За своя превод на български той[Константин – 
Кирил-доп.мое С.Д.] казва, че е желаел да го изпълни 
колкото се може по-буквално поради уважението си към 
свещения за него евангелски текст, но не е могъл да 
превежда дума по дума, защото важен е бил преди 
всичко смисълът и той е трябвало да се спазва, а не 
да се робува на думите”(29,с.195). 

Няма съмнение, че християнската литературна тра-
диция, изявена в руските книжовни центрове, защитава 
буквалната неприкосновеност на религиозните текстове. 
Това е целяло, както казва К.Мирчев, да се запази 
автентичността на размножаваните произведения от не-
достатъчно подготвените в литературно отношение пре-
писвачи, а може би още повече от съзнателните мани-
пулации на противостоящи религиозни кръгове. Така 
обаче, получили се по различни причини промени, дават 
възможност на преписвачите да предадат понякога урод-
лив смисъл в ущърб на стремежа им да се запази ори-
гинала. За изненада на анализатора, този подход е бил 
пренесен и в научната практика от XIX и XX в. на 
изследователите на древните християнски български 
съчинения. Те продължават да гледат на запазените 
късни преписи като на свещени и недосегаеми за 
критика образци и за да са верни на религиозните 
принципи, изписват хиляди страници, доказвайки неве-
роятните за здравия разум съобщения. По този начин 
науката допуска несъобразности, с което се се 
отдалечава от истината и задълбочава недоразуменията. 
Това е несъмнено ненаучно. 

Впрочем, не съм убеден, че Сказанието „За 
писменáта” е било обосновано оценено през Втората 
Българска империя и през късното Средновековие в 
Русия като евангелско съчинение. 
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- изводи от превода на възстановеното 
първо изречение 

Въз основа на горните разсъждения, доказателства 
и предположения за текст на първото изречение на 
Сказанието, максимално близък до авторския, правя 
следните изводи: 

А.Тълкуването на чрътъ¶ и рýзъ¶ от първото изре-
чение на Лавр като елементи на изконни български 
буквени знаци, основателно или не, свидетелства за 
убеждението на преводача К.Куев за ползваната в 
дохристиянска България писменост; 

Б.Доказа се, че българите не са наричали с 

чрътъ¶ и рýзъ¶  хипотетични конструктивни части на 
своите букви, а - инструментите за изграждане на 
пластики и букви.Безсмисленото поддържане на значе-
нието им като графични елементи от букви е целяло да 
внуши примитивизъм на изконната българска буквена 
система; 

В.Първото изречение на Сказанието е основно 
доказателство на Черноризец Храбър, че българите от 
дълбока древност са създавали из своите земи образи и 
надписи върху стели,колони и скални плоскости; 

Г.Храбър разяснява създаването на каменните 
пластики и тълкуващите ги надписи като традиционно 
българско достойнство, което е ставало на два етапа – 
нанасяне на рисунката на фигурата, на аксесоарите на 
художественото произведение и на обясняващия ги текст 
върху каменната основа и като последващо действие, 
изсичане на релефа и буквите в скалата; 

Д.По един изненадващ начин е била запазена до 
днес използваната от Храбър чаровна формула „по бъл-
гарски”, което води до указание за самостойност на 
такива паметници; 

Ж.Храбър определя религиозната доктрина на бъл-
гарите преди Осмия вселенски събор от 870 г. като 
нехристиянска, а не като езическа; 

З.Начинът, по който Храбър представя създаването 
на каменните скулптури и надписи(глифи), противо-
поставяйки тази практика на християнската книжовност, 
разкрива, че те са акт на религиозно съзидание на 
светилища, където се е извършвало сакрално служение; 
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И.От реалното съдържание на надписите в тези 
светилища е разбираемо, че те всъщност са летописи, 
увековечаващи знанията за живота и делата на владе-
телите, от които съдим за историята на нацията; 

Й.Величието на Храбровото дело виждам в дълбоко 
искрената защита и преклонение пред дохристиянските 
български цивилизационни ценности; 

К.Свидетелството на Храбър за съществувалата в 
древността каменна пластика и български словесни 
изрази е доказателство за сътворяването на българо-
езични надписи като първообраз на българските гръко-
езични такива; 

Л.Безкритичният поглед, с който са били анали-
зирани древните български писмени паметници, особено 
когато техните свидетелства са застрашавали устоите 
на византийската идеология в нашата наука, е довел до 
там, да се прекланяме пред установявани в тях оче-
видни грешки и враждебни на нашия народ и на миналото 
му манипулации. 

 
 
 
 
2.1.2.Обновяване и превод на второто 

изречение на „За писменáта”  
С подмяната на словенý с блûгаре, съответно на 

словýн¤ск¥ с блûгарск¥, текстът на второто изречение  
от Лавр става: 

кръстивше же с , рим¤сками и гръчьск¥ми писмен¥, 
н™ждаах™ с  блûгарск¥ рýчь безь устроениа. 

От Берл: 
крT̈́тивьшим с   греком  и˜ блûгаромь, книгами грьчьскь·и˜ми  

н ©жDах©  бо с   блûгаре  писати блûгарскь·©   рýчи  безь  
сьтворения .  

От Марч с допълнителни промени: 
Крьстив`шим`се  ...грьчаским(ь) писан·ем(ь) ... писать¶  
блûгарскимь  реч(и) бесь творен·а.  

Въз основа на изложените цитати редактирам 
текста на второто изречение като възстановявам 
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етнонима на народа на Бориса кнќза блъгар¤скаго (4,с.,98) 
както следва: 

кръстивше же с, н™ждаах™ с  блûгаре рим¤сками и 
гръчьск¥ми писмен¥, блûгарск¥ рýчь писати безь устроениа. 

Ще анализирам отделни думи и словосъчетания от 
Лавр и съответните им от другите два преписа, за да 
предложа едно изравняване на техните значения с 
надежда да запазя смисъла на Храбър. 

Причастието кръстивше же с  е превеждано от раз-
личните изследователи с „когато се кръстиха”, „като 
се кръстиха”, „когато се покръстиха”. Самото 
покръстване на един народ не е акт, който може да се 
датира, защото то е протекло по начин, твърде раз-
личен от съществуващите за това механични представи. 
По-горе разработих тезата, че смисълът на този израз 
може да се защити единствено с акт на институция, 
която е в правото си да легитимира християнска църква 
на организационно ниво, определено с решението. Такъв 
е случаят с разгледаните по-горе договорености между 
цесáр Борис и папа Николай I от 866 г.и съответно 
последвалите го решения на Осмия вселенски събор през 
870 г. Фактически работата на Събора е била подчинена 
на василевса Василий I и основно, отнасящото се до 
статута на Българската християнска църква и диоцеза, 
в който е поставена. Някои го тълкуват като 
„признаване на покръстването”, но за мене това е 
актът на приобщаване на Българската църква към 
семейството на църквите под юрисдикцията на Констан-
тинополската патриаршия и в нейния диоцез. Естествено 
тази същност е била маскирана с кръстивше же с . Убеден 
съм, че Черноризец Храбър в това понятие е вложил 
смисъла на официализиране на Българската църква от 
Събора през 870 г., което следва да се оцени като 
условното „признаване на покръстването”, или терминът 
е бил въведен в текста след векове от преписвачите. 
Може да се каже, че всъщност Съборът е дал ОЦЕНКА ЗА 
ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН НА ХРИСТИЯНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ 
НАРОД, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ПРИЗНАЕ ПРАВОТО НА 
ПРИЕЛИТЕ ХРИСТИЯНСКАТА ДОКТРИНА БЪЛГАРИ ДА ИМАТ СВОЯ 
АВТОНОМНА ЦЪРКВА НАЧЕЛО С АРХИЕПИСКОП. Нямам съм-
нение, че подобно решение е могло да бъде взето под 
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диктата на василевса Василий само при положение, че 
цесáрят БОРИС Е ВЕЧЕ ОБЯВИЛ новата БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА 
КАТО ОФИЦИАЛНА ЗА ДЪРЖАВАТА И ТРОНА, ЧЕ ТОЙ СЕ Е 
ОТМЕТНАЛ ОТ ЕДИНСТВО С АПОСТОЛИЧЕСКАТА КАТЕДРА И СЕ 
ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ДИОЦЕЗА НА КОНСТАНТИНОПОЛСКАТА 
ПАТРИАРШИЯ, Т.Е. ПОД ЮРИСДИКЦИЯТА НА ПАТРИАРХА. КОЕТО 
Е СЪЩНОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ДВАМАТА ВЛАДЕТЕЛИ. 

Очевидно взетите от Осмия вселенски събор в 
Константинопол през 869/870 г. решения не покриват по 
смисъл някакъв въображаем механичен процес на по-
кръстване на българския народ, за който има най-
различни представи, чиито научни модели обаче не са 
разработвани. 

Аналогичните по смисъла си начални изречения на 
Лавр, на Берл и на Марч дават да се разбере, че 
покръстването може да се идентифицира със събитие, по 
време на което гръцката имперска власт е добила 
политически права да диктува на българския владетел 
най-малко културни промени в изконната му писменост, 
и в т.ч. да преустанови ползването на своята древна 
азбука и да се въздържи от въвеждането на Кирило-
методиевския език и азбука. Понеже няма исторически 
обстоятелства, които да съобщават за основание да са 
били драстично променени политическите отношения меж-
ду Византия и България, като напр.неуспешни военни 
сблъсъци или други неизгодни за България събития, 
може казаното по-горе да се обясни със сделка от 
двустранен интерес между василевса Василий I и 
цесáря(императора) Борис I. 

В.Златарски разкрива в какви условия на зави-
симост е била поставена държавната власт в Плиска от 
30 годишния Договор от 863 г.и неговите приложения. 
Първоначално той не е бил така жестоко ограничителен 
за България, както е станало със споразумението, под-
писано между Василий I и Борис I преди или на събора 
в Константинопол през 869/870 г. За това съдим най-
малко от свободата на Борис да преговаря преди същото 
споразумение с папа Николай I и с крал Людовик 
Немски. Той си е позволил още и да отстрани гръцките 
мисионери при пристигането на латинската религиозна 
мисия в края на ноември 866 г.начело с кардиналите 
Формоза Портуенски и Павел Популонски. Като се по-
зовава на Симеон Логотет и Теофановия продължител, 
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В.Златарски съобщава, че Борис е приел в резултат от 
гръцкото военно нахлуване през 863 г. да се покръсти 
„и да се покорява на императора и ромеите”(28,с.22, 
23), от което съдя, че се е отказал и от придобитото 
от Омуртаг през 823 г. право на разширената титу-
латура „от Бога (избраният) цесáр”, възвисяваща го 
като богоизбран. Впрочем с прогонването на гръцките 
духовници през 866 г. завършва първият етап на 
откровената гръцка намеса в религиозния живот на 
България. 

Няма съмнение, че приетото пред василевса покор-
ство от цесáр Борис I е означавало загуба на споме-
натата разширена титулатура, което болезнено подронва 
авторитета на владетеля. 

Във второто изречение Храбър свидетелства, че 
Борис се е отказал през 870 г. и от изконните буквени 
символи на своето коляно срещу обещаните от василевс 
Василий I автономност на Българската църква и 
възстановяване на разширената титулатура „от Бога 
(избраният) цесáр”. Няма съмнение, че това е била 
политическа сделка от огромно значение за бъдещето на 
България и на Крумовата династия. Припомням си, че 
международно признатият имперски титул цесáр, при-
добит от Крум в Мирният договор с василевса Став-
ракий(август-септември 811 г.) след победата му през 
юли с.г. е бил разширен и възвеличен с казаното до-
пълнение „от Бога (избран, поставен)” от василевса 
Михаил II(820-829) в полза на цесáр Омуртаг (814-
831). Това е било израз на благодарност и награда за-
ради оказаната на Византия военна помощ, пред-
отвратила завладяването на Константинопол от въс-
таниците на Тома Славянина и от арабите, и нахлу-
ването на последните в Европа. 

Оформилата се промяна в отношенията на Плиска с 
Рим от ноември 866 г., когато е била институциона-
лизирана Българската църква в диоцеза на Западната с 
неизбежното споразумение между цесáря Борис и папа 
Николай I(858-867), представляван от кардиналите Фор-
моза и Павел, не се приема от василевса и от Кон-
стантинополската патриаршия. 

Впрочем, повод за горното становище ми дава 
атонският монах, който не е многословен: „При Михаил 
римският папа управлявал България три години, защото 
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и папските епископи Павел и Формос покръстили много 
български народ”(6,с.253). 

Имам убеждението, че каменният надпис на Борис 
от Балши е документирал именно присъединяването на 
българските християни към Западната църква. Не може 
да има съмнение, че състоянието на християнството в 
България, позволило решенията на Осмия събор, е ре-
зултат от извършеното храмово строителство, изгра-
дената църковна йерархия и сакрална практика под 
ръководството на римските прелати. Доказателство за 
това е и намереният латински надпис от Преслав с 
показателния текст: „През понтификата на блажено-
паметния папа Николай I в десетата година(868 г. – 
добавката моя, С.Д.), в името на всемогъщия  Борис е 
осветена тази черква в присъствието на княза на 
българите Борис с целия му клир и народ”(бих превел 
rex с „цесáр”, вместо с „княз”-С.Д.)(63,с.4). Папа 
Николай титулува Борис на латински с rex, което в 
никакъв случай не е равнозначно на „владетел” или 
много по-късната титла „княз”. Така надписът определя 
868 г. като година на освещаването, което е свиде-
телство, че църковното изграждане преди 870 г. е било 
извършвано под ръководството на римските църковници. 

Въз основа на всичките изложени разсъждения на-
мирам, че кръстивше же с  следва да се разбира така: 
след акта на Осмия вселенски събор за признаване на 
Българската православна църква в диоцеза на Констан-
тинополската патриаршия, т.е. когато българите са 
вече християни,... 

Казаното ми позволява да поставя знак за ра-
венство между банализираното, но необяснено на бълга-
рите събитие „покръстването на българите” с признание 
на Българската църква от Осмия вселенски събор или 
иначе казано „удостояване на Българската църква от 
източните патриарси с автономно архиепископско дос-
тойнство”. Горното има стойността си за българската 
историография. 

По внушение от Влахерните, получилият отново1 
(51) разширената титулатура „от Бога (избраният) це-

                     
1 Доказателства за споменатата придобивка от Борис през 870 г. изложих в 

доклада си публикуван от Съюза на учените Стара Загора 
http://journal.sustz.com/VolumeI/Number7/Papers/SvetoslavDiamandiev.pdf 



 
78 

сáр” Борис отпраща латинските църковници след 4 фев-
руари 870 г. 

Новоназначеният от Василий гръцки архиепископ 
довежда в Плиска своите свещеници и над България ляга 
мрак,който продължава 23 години. Неимоверните полити-
чески жертви на Борис са били резултат на отказа на 
папата да признае желания от цесáря за глава на Бц 
най-малко като архиепископ, отначало Константин Фило-
соф, а после, след кончината му – Методий2. 

От използвания в текста на второто изречение 
глагол н™ждаах1™ с  , който се превежда по подобие с 

„н™жда, нужда, -  , същ.1.Насилие,принуда” (1,с.246) 
разбираме,че българите били принудени да изоставят 

своята азбука и да я заменят с рим¤сками и гръчьск¥ми 
писмен¥. В преписите се допълва, че наложилият наси-
лието е поставил условие ползването на чуждите на 
българите букви да стане безь устроениа. В МРСе поня-
тието се обяснява с инфинитива на глагола устроити 
(уредя, устроя, оправя)(1, с.449). 
Въз основа на значенията на непознатите думи правя 
по-долу разширен превод на съвременен български език 
на показаната в началото на раздела възстановка на 
второто изречение от трите преписа на „За писме-
нáта”, чийто текст напомням: кръстивше же сť , н™ждаах™ 
сť  блûгаре рим¤сками и гръчьск¥ми писмен¥, блûгарск¥ рýчь 
писати безь устроениа. 

Когато българите са вече християни с призната,(с 
решение на Осмия вселенски събор) църква те бяха 
принудени да пишат с римски и с гръцки букви българ-

                     
2 В изследването си „Непознатите Кирил и Методий”(30)обосновах предположение, 

че създателите на езика и на писмеността на единението на българския народ и 

първи преводачи на български свещени християнски книги Константин Философ и брат 

му Методий са били действителните кандидати на цесáря Борис пред папа Адриан да 

оглавят желаната и очаквана Българска православна църква.  

 
 

 



 
79 

ските слова без пригаждане (към българската фоне-
тика). 

Този израз говори,че през 870 г. България е била 
поставена от византийците в най-ужасни политически, 
религиозни и културни условия. С казаната принуда е 
било фактически забранено да се ползва от българите и 
легитимираният за християнския свят от благослова на 
папа Адриан II през 868 г. нов български кирило-
методиевски език, на който са били преведени и пред-
ставени на папата някои свещени християнски тек-
стове. Не съществува обществена и религиозно-културна 
целесъобразност да се признава или освещава фоне-
тически съответстващата на КМе глаголическа азбука, 
защото не азбуките се отхвърлят от триезичната ерес и 
не азбуките, ползвани в религиозната книжовна прак-
тика на подчинените на папата и на Константинополския 
патриарх поместни църкви са били обект на техния 
контрол. 

Гръцката принуда да се ползват от българите 
гръцки букви за техния език значи, че преди това 
писмеността (литературен език и азбука)е била българ-
ска. Просто е да се разбере, че ако преди принудата 
писмеността на българите е била гръцка – гръцки език 
с гръцка азбука, до писмеността, представена от  
български език и гръцки букви се стига с придобивка 
за българите да възвърнат в литературната си практика  
българския език. Не е възможно да е било това 
желанието на василевса Василий I. Това ми дава право 
да кажа не на варианти 1 и 2 на предполагана в до-
християнска България гръцка писменост. Вариант 3 е 
съществувал реално, но се отнася към християнския 
период на България, поради което той не може да бъде 
предмет на съпоставка. По този начин отпадат първите 
три варианта за предполагаемо ползване на гръцка 
писменост в дохристиянската Българска държава, които 
бяха поставени на обсъждане по-горе. 

Четем във второто изречение, че в принудата е 
било включено и условие да не се променят гръцките 
букви - звуково и графически. Това ще рече, че не 
гръцките букви трябвало да се пригаждат към фоне-
тиката на българските думи, а изговорът на последните 
- към звукосъдържанието на гръцките букви. Василевсът 
си е давал сметка, че едно неограничавано ползване на 
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гръцката азбука от българите би било във вреда на 
стремежите му за гръцко културно-политическо доми-
ниране върху тях, защото няма да са принудени да 
променят говора си, а ще деформират буквознаците като 
звук и образ. 

Възможното най-просто следствие от този текст ни 
казва, че преди да бъде наложено на българите споме-
натото ограничение, те са пишели своята реч със 
забранените им букви,което свидетелства за самостойно 
българско книжовно творчество,основано на самостойна 
писменост. 

По-горе стана дума, че според К.Куев Храбър 
отбелязвал три периода „в историята на славянската 
писмена култура”. Първият период обхващал времето, 
когато „славяните” не са имали своя азбука, а си 
служили „с черти и резки”(31,с.152). К.Куев свързва 
покръстването на българите (31,с.153) с изоставането 
на техните „черти и резки”, но пренебрегва писаното 
от Храбър, че определените от славистиката като 
елементи на някакви примитивни буквени знаци „черти и 
резки” са могли да бъдат заменени от гръцката и 
римската азбука за фиксиране на българската реч. 
Което е едно перфектно признание за достойнствата на 
българския писмен език и писменост преди Осмия 
вселенски събор. 

Новото гръцко изискване несъмнено се отнася до 
ограничения, наложени върху българската писменост от 
преди 870 г., а не поставя, както твърди К.Куев, 
начало на някаква славянска книжовност, защото из-
вестната вече писменост на българите след 870 г. 
(български език с гръцки букви)е продължила, както ще 
се разбере, нищожни 23 години. 

Възхвалата на българската книжнина от Черноризец 
Храбър се оказва изключително важна за българската 
история и култура, които получават с тези ми раз-
крития нови измерения за чест на нашия народ. 

Натрапва се един напълно логичен риторичен въ-
прос: ако до „признатото покръстване” българите са 
ползвали гръцката писменост като официална,дали Чер-
норизец Храбър или двамата „компилатори”, или поне 
един от ранните преписвачи биха пропуснали да спо-
менат това? В тези изключително важни домашни източ-
ници не само не се говори да са ползвали българите 
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преди „покръстването” им гръцките букви или пък ця-
лостната гръцка писменост(език и азбука), а напротив, 
изрично се свидетелства, че именно след „покръст-
ването” на българите им е било наложено като нещо 
ново и извънредно да ползват гръцката азбука, вместо 
своята. Значи писмената практика с гръцка писменост 
или поне гръцки букви преди Осмия вселенски събор не 
е съществувала. 

Освен забраната да се ползва българска писменост 
(изконната и кирило-методиевската), гръцкият църковен 
език нахлува след 870 г.отново в Бц, а натрапването 
на гръцки или римски букви на българската писменост е 
опит за нейната промяна в гръцка посока. Това както е 
известно трае до 893 г. Успешен, обаче, се оказва 
следващия опит, когато след загубата на незави-
симостта през 971, съответно 1018 г., гърците създа-
ват кирилицата на база на своята азбука и я налагат 
вместо Глаголицата. Създаването на кирилицата през XI 
в.е връх на този гръцки стремеж да се отнеме 
самостойността на българската писменост като основен 
показател на българската културна и политическа 
идентичност.За да избегнат българската национа-
листическа съпротива срещу замяната на Глаголицата с 
гръцката кирилица, антибългарските сили внушават, че 
тя е дело на българи. Мотивът за голямата сложност на 
Глаголицата е направо обиден за интелигентния бълга-
рин. 

К.Мирчев, в проява на научна почтеност, излага 
както баналния мотив на традиционната славистика, че 
Глаголицата била заменена от кирилицата поради графи-
ческа сложност, така и мнението на един виден чешки 
калиграф за удобството да бъде използвана при ръко-
писите тази българска азбука. Той пише: „Обаче, 
въпреки своите превъзходни качества, въпреки своята 
стилна издържаност, глаголицата на Константин–Кирил е 
криела известни практически неудобства. И най-въз-
торженият 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 Мен-
хард, е била доста удобна за писане. По-голямото чис-
ло от глаголическите букви са действително по-компли-
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цирани 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 съз-
дала 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” (29, 
с.190). 

Ако преди 20.г.аргументите на българските фило-
лози и историци да оправдаят затриването на 
Глаголицата с голямата графична сложност на нейните 
буквознаци са имали някакво въображаемо основание, то 
днес, след като огромна част от получилите неза-
висимост народи по света си върнаха древните азбуки 
колкото и да са те сложни, прави безпредметна 
защитата на Глаголицата в този смисъл. 

Решенията на Събора, „признаващи Бц” и някои 
други изгоди за наследниците на Крумовата династия, 
са били заплатени от българите с тежестите на новите 
българо-гръцки отношения, според които очевидно Борис 
се е подчинил да не ползват в България езикът на 
Кирил и Методий и неговата Глаголица. Принудата и 
включените в нея забрани, за които пише Храбър, 
отпаднали през 893 г.с разпоредбите на Преславския 
събор за въвеждането в държавата и в църквата на 
българската писменост на националното единение, пред-
ставляваща новия литературен КМе с модерни граматични 
правила и създадената от Братята глаголическа азбука. 

Добрият анализ не може да остане безразличен към 

включените в принудата от Храбър рим¤сками писмен¥, за 
които също не се допускало пригаждане при изписване 
на българските слова. Намирам пропуск на заинтере-
суваните гъркомани да оставят на историците спомена 
за влиянието на латинската култура посредством Рим-
ската църква върху България в периода 866–870 г.и в 
първите години след 893. Става дума за споменатото 
легализиране на Българската църква през късната есен 
на 866 г. за изграждането на църковната институция 
между 866 и 870 г.и за уникалното, макар и крат-
котрайно влияние на Римската църква върху България и 
българската култура с провеждането на Преславския 
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събор, когато с решаващото съдействие на папа Фор-
моза(891-896)е била институционализирана Българската 
патриаршия и коронясан от новия патриарх Климент 
Охридски василевсът на българи и гърци Симеон. 
Акт,останал непризнат от Влахерните тогава и от Бц 
днес. 

Ще отбележа мимоходом, че латинската азбука при-
ляга на фонетиката на КМе далече по-добре от гръц-
ката. Някои го обясняват с общността на езиците на 
възприеманите като траки преселници от Троя-етруските 
и на българските траки. 

Така, в обобщение на изложеното в този раздел, 
мога да подредя сведенията за ползвания за сакрални 
цели в християнската църква в България език и съот-
ветната му писменост както следва: 

1.Известно е нахлуването на византийската армия 
на Петрона в България към края на м.ноември 863 г., 
когато българската войска е далече на запад (52, 
с.221). Доказал съм, че тази военна кампания е била 
насочена против посещението на Константин Философ и 
брат му Методий при папа Николай I(858-867), като 
представители на българския „(избран) от Бога” цесáр 
(император) Борис. Цел на визитата е била да се пред-
ставят възможностите на новата българска писменост за 
преводи на евангелската книжнина на български, за да 
е успешно християнското богослужение в желаната от 
цесáря Българска църква. Не по-малко важно е било и 
представянето на Братята пред Светия отец, за да се 
запознае той с достойнствата им да оглавят Българ-
ската православна църква(30); 

2.Цесáр Борис е бил принуден да подпише с побе-
дителя 30-годишен мирен договор през 863 г., с който 
се задължава да наложи на народа си Християнската 
религиозна догма, като той и велможите му се по-
кръстят незабавно. За годишната дата на договора 
можем да съдим от факта, че свободно проведеният 
български Преславски събор е могъл да се осъществи 
едва през 893 г., т.е. 30 години по-късно; 

3.След покръстването на цесáря Борис, през 863 
или 864 г. нахлуват гръцки мисионери, за да приобщят 
коравите българи към Христовата вяра на гръцки език. 
Както се знае още, по-късно се случват събития, връх 
на които е бунтът на боилите против „предателството 
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на отческата вяра” от страна на цесáря, и кървавата 
разправа с бунтарите. Има научни становища за рели-
гиозна византийска подкрепа на Борис да потуши 
жестоко антихристиянския пуч. Независимо от създалата 
се обстановка в отношенията между Византия и България 
цесáрят е продължил преговорите си с папа Николай I, 
използвал, види се, някаква пролука в задълженията си 
по заробващия го договор, а може би и поради възможни 
значителни неуредици около трона на василевса, защото 
в резултат от преговорите е било договорено карди-
налите Формоза Портуенски и Павел Популонски да дове-
дат през ноември 866 г.в България група латински све-
щеници, за да работят за изграждането на структурата 
на Българската християнска църква. Поради това Борис 
отпраща гръцките мисионери в родината им, а новото 
богослужение се е осъществявало вероятно на латински. 

Така между 863/4 г., когато вероятно е бил по-
кръстен цесáря Борис, и ноември 866 г., когато при-
стигат кардиналите Формоза и Павел с група латински 
свещеници, българският владетел е бил принуден да 
позволи да се ползва при християнското богослужение 
гръцки език; 

4.С подмяната на гръцките мисионери с латинските 
свещеници през 866 г.се създава нов езиков проблем, 
който не се е различавал значително от принесения от 
гърците. Великите Просветители все още не са показали 
на папата готовността на българската власт да пре-
достави на изграждащата се християнска църква новата 
кирило-методиевска писменост, т.е. литературния език 
на единението на българската нация и оригиналната 
българска Глаголица; 

5.През 868 г.новият папа Адриан II(867-872) при-
ема българската делегация, в състава на която са и 
братята Константин Философ и Методий и благославя 
преводите на християнските писания на български(КМе), 
с което дава фактически зелена светлина за ползването 
на този език и българската писменост за бого-
служението на българските християни. Латинските епис-
копи не биха могли да противодействат на папския 
благослов относно църковния език и ползваната за 
българските книгû писменост след 868 г. Наистина не 
са исторически осветени сведения за най-ранното за-
познаване на по-образовани българи с КМе и новата 
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азбука и не би могло да се каже дали Римската курия 
чрез кардиналите си в Плиска е съдействала за из-
ползването му в България в интервала между 868-870 г. 
Следа в тази посока могат да бъдат отличните отно-
шения между кардинал Формоза и цесáр Борис. Разумно е 
да се приеме, че Борис се е възползвал от създадената 
от папското одобрение на българската кирило–мето-
диевска писменост през 868 г.възможност да се започне 
изучаването и въвеждането, на първо време в хрис-
тиянските служби, на новия език и Глаголицата, за да 
се осъществи великата цел на ЗАВЯРАТА(30). Това е ло-
гично. Тази благоприятна за България международна 
обстановка и склонността на Западната църква да 
разреши ползването на КМе в Българската църква е била 
продиктувана от интереса на папата  да се утвърди 
положението на България в папския диоцез, установено 
след 866 г. Тази теза е изложена от В.Златарски 
убедително: в„...Моравия,дето се е служило и пропо-
вядвало по тях (става дума за кирило-методиевската 
писменост, въведена от архиепископ Методий след 873 
г. в сръбска Морава – доп.мое СД) и дето те били 
признати еднакво и от Рим, и от Цариград”(28,С.220). 
Заедно с това е много вероятно да са писали българ-
ските писари и книжовници все още и с рунната българ-
ска писменост, за която В.Златарски пише, че е била 
жизнена и в Симеоново време. Тази историческа обста-
новка е разгледана в книгата ми „Непознатите Кирил и 
Методий”(30). 

Въз основа на изложеното можем да сме убедени, 
че между края на 866 и началото на 870 г. за хрис-
тиянските служби се е използвал латинския език и 
писменост. Беше допуснато, че след 868 г. може би 
предстоятелят на Бц е позволил да се запознаят 
определени църковни среди с езика и писмеността на 
Кирил и Методий; 

6.Между пролетта на 870 г., когато се датират 
решенията на Осмия вселенски събор за присъединя-
ването на Бц към диоцеза на византийския патриарх, и 
Преславския събор през 893 г. църковните служби в 
България са се провеждали несъмнено на гръцки език, 
тъй като няма друг език допускан от Византия. Според 
свидетелството на Храбър задължителната писменост се 
е осъществявала с българския език и гръцката азбука. 
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Запазените каменни надписи, наречени от В.Бешевлиев 
„списъци на ризници и шлемове”(16,с.180-186) доказ-
ват, че е близо до невъзможното съчетаването на езика 
на българите с азбуката на гърците, без да бъде тя 
нагласена фонетично към езика; 

7.След 893 г.Черноризец Храбър е извършвал кни-
жовната си дейност на езика и посредством писмеността 
на Кирил и Методий. 

Трябва да се отбележи, че преминаването в този 
кратък период от един църковен език на друг, е ста-
вало бавно и мъчително и посочените годишни дати са 
само ориентировъчни. Може да се допусне, че църков-
ните служби по места са се извършвали на различни 
езици. 

Възможно е, като изключение, някои свещенослужи-
тели да са ползвали в църквата български език, изпи-
сан с рунни букви, което се основава на становище, 
изказано от В.Златарски, за което се спомена по-горе. 

С пълна убеденост можем да твърдим, че държав-
ната власт на българския цесáр и книжовниците в 
България, поради гордост и липса на склонност, не са 
били в състояние да променят ползваните от тях за 
светски нужди език и писменост с показаната честота. 

Направеният до тук анализ се отнася само до 
езика и писмеността, свързани със сложните църковни 
отношения на България с Византия и със Западната 
църква. Това е твърде знаменателно, защото моята цел, 
обявена в началото, беше ориентирана към българската 
писменост въобще, а автори и изследователи се ограни-
чават с тесните рамки на християнския канон. Ако тези 
изследвания донасят определени резултати в сферата на 
контролираното богослужение, то писмената практика 
извън църквата е била свободна и активна, и неизбежно 
е предоставяла големи удобства на книжовниците, за 
което, обаче, няма писмени паметници. С този извод 
насочвам мисленето към разширените времеви граници  
на използване на възможните писмености от хората на 
духа, извън клерикалните среди. 

При разгадаването на първото изречение от Сказа-
нието установих, че и тримата преписвачи на моите 
работни извори съобщават още в началото на своята 
възхвала на българската книжнина, че българите са 
имали писменá до изваяните скулптури за прослава на 
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своите обожествени владетели. Такива виждаме и на 
Мадарската скала. Но в известните преписи и преводи 
славистиката би желала да види буквената система на 
непокръстения български народ окачествена в духа на 
религиозната стилистика като примитивна спрямо въз-
величаваната „християнска” азбука на гърците. От по-
лученото от древните ревнители на българското писмо 
съобщение се съди, че както езикът на унугундурите е 
бил запазен от заличаващо гръцко влияние, така и 
гръцката и латинската азбука не са станали насъщни за 
България след налагането им през 870 г. Заедно с гор-
ното разбираме недвусмислено, разкритата от Храбър и 
двамата преписвачи-апологети на българската писмена 
култура диверсия на гърците да натрапят в България 
непригодени за българския език гръцки букви, за да се 
нанесе удар върху самобитното и толкова различно от 
звуковите възможности на гръцките букви българско 
слово. Нещо, което се е случило с тракийския език. 

 
 
- изводи от превода на възстановеното 

второ изречение 
Въз основа на горните разсъждения, доказателства 

и предположение за текста на второто изречение на 
Сказанието, правя следните изводи: 

А.До обявяване на „покръстването на българите” 
те са имали своя изконна писменост; 

Б.Несъмнено Храбър определя времето на създа-
ването на българските каменни паметници преди при-
съединяването на новоучредената Българска християн-
ска църква към диоцеза на Константинополската пат-
риаршия; 

В.Древният автор определя решенията на Осмия 
вселенски събор като събитие, което е дало смисъл на 
израза „покръстиха се”; 

Г.Забраната да се променят гръцките и латински 
букви дава основание да осмислим производното разби-
ране, че на „устроението" на гръцката азбука при съз-
даването на кирилицата, Черноризец Храбър не е бил 
съвременник; 

Д.Духът, който струи от второто изречение, отра-
зява враждебното отношение на Храбър към християн-
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ската намеса поне в писмеността на българите, които 
до това са имали „добра” писменост; 

Е.Съобщението на Храбър, че когато българите се 
покръстили, т.е. получили своята църква с архиепископ 
начело, били насилени да променят писмеността си е 
факт, който доказва, че Българската държава е загу-
била голяма част от независимостта си. В това аз про-
зирам отношение към християнството, запазило предпо-
читание към старата вяра. 

Изненада представлява становище на В.Гюзелев, с 
което показва единомислие със защитаваната тук теза, 
като е имал смелостта да го изложи твърде опреде-
лено:„...след 870 г.(гръцкият език – доп.мое-С.Д.) 
добил правото на гражданственост редом с езиците на 
прабългари и славяни – той бил използван като писмен 
и говорим навсякъде в държавния и църковния 
живот”(54,с.325).Несъмнено авторът убеждава, че пра-
вото на гражданственост на гръцкия език в България 
„редом с езиците на прабългари и славяни” се свързва 
единствено с Осмия вселенски събор, т.е. преди 
„покръстването на българите”, когато зависимостта на 
България от Византия е станала по-твърда, езикът на 
гърците не е имал право на гражданственост в 
България. Това схващане изключва постулата, форму-
лиран с предполагаемите варианти 1 и 2,според които в 
дохристиянска България(преди 870 г.)е ползвана гръцка 
писменост. 

Професионализмът на К.Попконстантинов не е пре-
небрегнал съществуването на българска писменост, из-
ползвана при изписването на „близо стоте надписа, 
познати в науката като първобългарски”. Останал в 
плен на хипотезата за гръцки език като официален в 
България, авторът оценява високо ролята му „...при 
изграждането на стария български книжовен език”(42, 
с.415). Мисля, че в това откровение К.Попконстан-
тинов влага убеденост за съществуването на „стария 
български книжовен език” и неговата азбука, чиято 
защита виждам в свидетелствата на Черноризец Храбър. 
 

2.1.3. Обсъждане на третото изречение  
Текстът на третото изречение от Лавр гласи:   н™ 

како можеть с . писати добрý гръчьск¥ми писмен¥. б ъ. или 
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живwтъ. или зýлw. или öр ковь. или чаание. или ширwта. или ядь, 
или ™ду. или юность. или ™з¥къ. и  инаа  поDбнаа симь. и тако 
бýш™ многа лýта”(4,с.96), с превод на К.Куев: „Но как 
може да се пише добре с гръцки букви: б ъ, или живwтъ, 
или зýлw, или öр ковь, или чаание, или ширwта, или ядь, или 
™ду, или юность, или ™з¥къ, и други тям 
подобни?”(4,с.99). 

Впечатлен съм от факта, че преводачът не е пре-
вел думите, чието изписване с гръцки букви без устро-
ение би създало според Храбър затруднения. 

В Берл четем: рекоше   како можемь писати грьчс кь·©   речи 
словýне  бь·вш е  и˜ли  „животь„ и˜ли  „зýло„ и˜ли „б ь„ и˜ли   
„чая ние „  и˜ли  „чаш©„  и˜ли  „сýду„ и˜ли  „юнотамь„ и˜ли  
„ö ремь„  и˜ли „© зь· кь„ и˜ и˜на поDбна  и˜мь; (31,с.168). 

И в Марч: Како можеть писати писания грьчаские речи и 
словиньски: Бе, бо, животь, Sý(ло), или чанияли, чаше или уди, 
уста или ¬Zикь, ну, яко, подоба¬ть (31,с.170). 

Вместо задължителните според второто изречение 
римски и гръцки букви, в третото се очаква за-
труднение само от ползването на гръцки букви. Обясне-
ние може да се потърси в желанието на автора да 
отличи латинската азбука като значително по-пригодна 
фонетически от гръцката за изписване на българската 
реч. Това е доказателство, че гръцката азбука е няма-
ла особено влияние върху българския език и е неу-
бедително да се твърди обратното с мотив, че гръцката 
писменост е била ползвана близо два века като офи-
циална в България. 

От текста на третото изречение(н™ како можеть с . 
писати добрý гръчьск¥ми писмен¥ ...) може да се направи, 
един простичък извод. Ако авторът поставя резултата 
от наложената писменост под съмнение, значи преди 
принудителната замяна на буквите, с които са се писа-
ли българските слова, фонетични проблеми не са същест-
вували. Което ще рече, че преди прословутата замяна на 
буквите, народът на Борис е ползвал „добре” своя 
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самостойна писменост, удовлетворяваща специфичността 
на българския език. 

Впечатлява промяната в състава на посочените в 
третото изречение на трите работни преписа думи. 
Пренебрегвам правописните различия, но отбелязвам 
случаите, при които с нееднакви думи са белязани 
типични за българския език звукове, чието записване с 
гръцки букви е било невъзможно. Например в Лавр - 
öр ковь, в Берл - ö ремь, а в Марч – липсва дума с ö; с ш 
в трите преписа ширwта, чаш©,чаше;  с я – ядь,в Берл 
няма такава дума, яко; с  ю - юность, юнотамь, в Марч ня-
ма такава дума, с у - ™ду,сýду,уди. Установеното 
значително различие между тези три преписа е много 
интересно и заслужава специално внимание. 

След анализ на първите десет преписа от книгата 
на К.Куев плюс 25-ти и 49-ти(31) правя заключение, че 
отклонения установявам само при думи с ч (чая ние и 
чл къ) и появяващи се някъде заради щ (щедрота и 
щедротû). Очевидно преписвачите от източното право-
славие са се придържали по-строго към образците. 

Борис I през 869 г. е знаел отлично, че пригаж-
дането на фонетиката на българската реч към звуковите 
възможности на гръцката азбука ще доведе до гърци-
зиране на неговия език. Българският владетел е бил 
длъжен да пази чистотата на родната реч, както и 
съществуването на Глаголицата, създадена по негова 
поръка(30). Той е разбирал дълбоките смислови недо-
разумения, до които е водило прочитането на изписа-
ните с гръцки букви специфични български слова, сред 
които лични и местни имена, титли, длъжностни наиме-
нования, термини от културния живот и бита и други 
морфологически специфични думи. 

Цесáр Борис си е давал сметка, че съчетаването 
на фонетиката на българския език със звуковите въз-
можности на непроменена гръцка азбука е било прак-
тически враждебно на самостойността на българския 
език. К.Мирчев го потвърждава: „Собствената азбука е 
била символ на народностна независимост и кул-
тура”(29,с.190). Да му бъде наложено известното за-
дължение, свързано с ползването на непроменена гръцка 
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азбука за писане на български слова, за Борис е 
означавало липса на перспектива да увенчае делото на 
ЗАВЯРАТА(30,с.37-45) за обединение на българската 
нация с общи за народностите ѝ език и вяра. Вре-
менният провал на споменатия грандиозен национа-
листически проект е бил завършен от дълбокото уни-
жение, в което е изпаднал цесáрят, защитавайки ве-
роятно в грозни и болезнени пазарлъци остатъците от 
достойнството на държавата и властта си. Решението на 
василевс Василий I е традиционно за политиката на 
Византийската империя да се гърцизират чуждите езици 
и тя да налага чрез това властта си върху владетелите 
и народите им. От установеното върху българския език 
нищожно гръцко лингвистично влияние разбирам, че 
Борис е успял по някакъв начин да избегне деформация 
на фонетиката на българските думи от буквите на 
гърците, което смесване, ако това бе продължило сто-
летия, е щяло да доведе до предизвестен изход – 
загуба на езиковата идентичност на българите. Което 
се е случило с тракийския език! Съхранението на 
българския език до времето, когато България се 
изправя отново след изтичането на 30 годишния договор 
на Дълбокия мир от 863 г., говори за великата устой-
чивост на българския дух. 

Основният логически извод, който е задължително 
да се направи, от питането на преписвачите на трите 
преписа: „но как може да се пише добрý (курс.мой – 
С.Д.) с гръцки букви...”, или „как може да се пишат с 
гръцки(букви) славянските(българските) думи...” ми 
звучи така: Но как може да се пишат с (едни и същи) 
букви гръцки и словенски(български) слова? От това 
питане разбираме, че до обсъжданата вече замяна на 

неизвестната азбука с рим¤сками и гръчьск¥ми писмен¥ 
българите са пишели добрý на своя език със своите 
забранени от василевса букви. Освен това е очевидно, 
че не гръцки са заменените в българската писменост от 
василевса букви, защото ако бяха гръцки, нямаше да 
бъдат заменени според Храбър с „римски и гръцки” А 
щом буквите, ползвани от българите преди 870 г. не са 
гръцки, значи не е била гръцка писмеността, с която 
са работили българските книжовници. Така изводите от 
възстановката и превода на трето изречение на „За 
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писменáта” от Черноризец Храбър, като допълват напра-
вените от второто, звучат обобщаващо: Българите от 
дохристиянска България са имали свой писмен 
език и азбука, т.е. своя писменост! 

 
2.1.4.Краткото четвърто изречение от „За 

писменáта” 
Текстът на изречението в трите преписа е след-

ния: 
В Лавр:„и тако бýш™ многа лýта”(4,с.96). 
В Берл:„....и бь·ше  словýне бес  писания. в и. лý”. (31, 

с.168). 
В.Марч:„Бише Словинане в и. лýть бес писания”.(31, 

с.170). 
Както беше вече многократно обосновано, би тряб-

вало да четем блъгаре вместо словýне и Словинане. Прево-
дът на тези кратки сведения се усложнява с разгада-
ването на годините, записани с в и. Сравнителният ана-
лиз на съответните текстове на четвъртите изречения 
от основните за моята работа преписи на Сказанието на 
Храбър установява, че те не подлежат на компилация и 
като достатъчно пълен може напълно основателно да се 
приеме изразът от Берл: „и бь·ше  блъгаре бес  писания. в и. 
лý”. Преводът му ще бъде направен след дешифрирането 
на числото на годините в и. лýть. 

Книжовниците, създали Берл и Марч, определят не-
двусмислено срока на казания период от 12(23) го-
дини, а обявеният за най-достоверен и най-близък до 
Храбър препис, наречен Лаврентиев, го е съхранил с 
хлъзгавите „и тако бýш™ много лýта”.  Този израз дава 
нов повод да се постави под съмнение верността на 
Лавр на Храбровия текст. Както тук, така и в цитатите 
на трите писмени паметника соча годините с две числа, 
защото не бих искал в съзнанието на читателя да 
остане числото 12, а авторската ми взискателност не 
допуска да запиша в аванс 23 години. Размерът на този 
срок е предмет на следващото доказателство. 

Беше казано, че между 863 и 870 г. не е имало 
крупно по значение събитие във вреда на България, 
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което е могло да доведе преждевременно до грозните 
постановки на споразумението между василевса и цесá-
ря. Следователно началото на тежките ограничения на 
ползваната от българите писменост, за които съще-
ствуват исторически данни, се датират към 870 г. А и 
Храбър го потвърждава като свързва унизителната за-
брана с „покръстването” на българите. За същото сви-
детелства и К.Куев(31,с.153). 

От друга страна България придобива своя писме 
ност след изтичането на тридесетгодишния договор за 
Дълбокия мир от 863 г., което става на Преславския 
събор от 893 г., чрез приемането на кирило-методи-
евския език и Глаголицата.За величавото дело на цесáр 
Симеон на Преславския събор е писано и още много ще 
се пише. Той възвръща на българите,както Мойсей на 
евреите, духа на свободата. Благодарение на Симеон 
през 893 г. езикът на Кирил и Методий и тяхната 
модерна за времето си Глаголица са станали факторите 
за единението на народностите на България(3).Така на 
основата на един нов, компилиран от български, 
тракийски и славянски говори(а най-вероятно и хунски) 
кирило–методиевски литературен език и на съответ-
стващата му по задание Глаголица държавата се е 
сдобила със самостойна и модерна писменост. Тя е 
задоволявала потребностите както на религиозния, така 
и на културния живот на нацията. 

Данните за произхода и написването на екзем-
плярите от т.нар. „българска преработка” на Черно-
ризец Храбър (Берл и Марч) не предполагат  да са по-
сочените 12(23)години самоцелна прибавка на авторите 
им. Според съображенията на Н.Драгова „Двата пре-
писа, макар и отделени помежду си с време от три века 
и без пряка връзка помежду си са разпространение на 
един и същ вариант”(15,с.317). Независимо от направе-
ното върху историческите факти и дати доказателство 
за 23 годишната продължителност на периода, през 
който българите са нямали своя самостойна писменост, 
по-долу ще представя обосновка за това, че участ-
ващите в транслитерирането на доработките на Сказа-
нието от Глаголица на кирилица или са го извършили 
недостатъчно грамотно, или преписвачи са променили, 
поправяйки според тях числото на годините на своя 
източник.Така и в двата техни преписи се появява 
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проблемното число в ¶, имащо буквално числената стой-
ност 12. 

Не са известни научни съобщения за посочване на 
годините, през които българите са били без свои 
писмена в многобройните други преписи на Храбровото 
Сказание, както е това в Берл и Марч. То показва 
неговата изключителна значимост за българското кул-
турно минало и обяснява защо съдържанието на „За пис-
менáта” е било антибългарски покварявано. Архетипът 
на Храбровото съчинение е бил в стотиците преписи 
многократно изменян, но в случая отбелязвам, че даде-
ният във Втората апология срок от 12(23) години е бил 
заменен в Лавр и другите след него с: „и тако бýш™ 
многа лýта”. 

Наистина 23 години за такова национално унижение 
са много години! 

Не може да има съмнение, че ако Храбър е пос-
ветил цялото си внимание на създадената от великите 
Просветители Константин Философ и Методий нова бъл-
гарска писменост, е естествено да даде повече данни 
за езика и буквите на българите от дохристиянска 
България. Точно в тази посока е съобщената добавка за 
23-те години в двата екземпляра на Втората апология и 
именно тя е манипулирана в другите преписи на твор-
бата на Храбър. Несъмнено ползваните преработки не 
биха могли да са строги копия на Храбровото съчи-
нение, защото и в техните съдържания се установяват 
известни различия. 

Н.Драгова допуска, че „ако изворовият паметник е 
бил написан на Глаголица и е съдържал сведението, че 
българите са живели без писания 23 години”, а в Берл 
и Марч намираме  написано с кирилически букви числото 
12, значи при транслитерацията му с кирилица е била 
допусната механическа грешка. Тя вижда грешката в 
„...механично привеждане на съответните глаголически 

букви в кирилски и   в - ¶  б, където имат различна числена 
стойност. Така глаголическото 23 и  в става кирилското 
в ¶ = 12”(15,с.326,327). 

Да са били „славяните, наричани българи”, без 
писмена 12 години е твърде неправдоподобно. Н.Драгова 
допуска,че продължителността на въпросния период има 
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вариантите 23 и 16 години. Срокът от 23 години, пише 
тя, се е простирал „...от създаването на славянската 
писменост до идването на Кирило-Методиевите ученици в 
България - 863 – 886 г.”(15,с.326), а този от 16 
години е бил ограничен „...от признаването и освеща-
ването на славянските книги в Рим до идването на 
Кирило-Методиевите ученици в България” или между 869 
и 885 г.(15,с.327). Трябва да се уточни, че посе-
щението на Светия престол от делегацията на кавкана 
Петър с участието на Братята – Просветители и уче-
ниците им е осъществено през 868, а не през 869 г. 
Историческият анализ, че посоченият от компилаторите 
срок, през който българите са били без писменост е 
именно 23 годишен е категоричен. Той дава отличната 
възможност на идните поколения да определят кога 
цесáрят Борис е бил принуден да се откаже от 
традиционните за българите буквознаци. Сведенията от 
трите източника се допълват и определят драматичния 
за българската култура и държавност период от 23 
години, т.е. между Осмия вселенския събор от 870 г., 
когато българският владетел и Българската християнска 
църква били „повикани” от императора на Византия и 
неговата патриаршия, и проведения през 893 г. 
Преславски събор. Този период има своите сигурни 
времеви граници. Ограничаващите го исторически обсто-
ятелства са неоспорими. В интервала помежду им, 
именно, българите не са имали своя национална 
писменост. Този исторически подход е безупречен, но 
ще го допълня и с доказателства, произтичащи от обек-
тивни и субективни грешки на транслитератори и 
преписвачи на разглежданите преписи. 

Преди да коментирам горното важно сведение на 
древните анонимни книжовници и неговото значение за 
българската културна история и за достолепието на 
нашето далечно минало, трябва да се присъединя към 
Н.Драгова с допълнителни аргументи в доказването на 
грешката при изписването на обсъждания срок в препи-
сите на Втората апология. От направените при запис-
ването на числото 23 грешки можем основателно да 
съдим, че те са преписи на транслитерирани с кири-
лически букви глаголически текстове, подобно на текс-
та на Лавр. 
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За да представя убедително как се е получила 
грешката при изписването на годините (12 вместо 23), 
за която пише Н.Драгова, изхождам от приетите от 
нашата наука базови за буквите на глаголическата и 
кирилическата азбука звукови и числени стойности. 
К.Мирчев показва в Таблицата на старобългарските аз-
буки(53,с.21) това по един много удобен начин. В нея 
забелязвам, че и в двете азбуки има по две букви със 

звукова стойност u(i), които си съответстват фонетич-
но, но имат различни числени стойности (ч.ст.): 

1.Глаголическата буква ¦ със звукова стойност на 

днешното „u” (10) съответства като буквозвук на 

кирилическата буква (µ)¶,· (иже), която има същата 

ч.ст. 10. (това е първото u(i)); 2.Другата ползвана 
глаголическа буква и, с която се пише „u”, има ч.ст. 
20 и съответства звуково на кирилическата и, имаща 

ч.ст. 8, като в таблицата на К.Мирчев еднозвучните и 
и и(второто u(i)) нямат име. 

Вижда се, че при транслитерирането на Храбровото 
сказание древният книжовник се е стремил към фоне-
тично, а не към числено съответствие. Той заменя  
първата глаголическа буквоцифра и от и   в с кирили-

ческата ¶   поради еднаквата им звукова стойност u(i) и 
втората глаголическа буква в с ч.ст.3 с кирилическата 
в, която обаче има ч.ст. 2 и се получава ¶  в. Така 

глаголическото буквено съчетание и   в става кирили-

ческото ¶  в, което инверсията прави в ¶. Записаните и с 

двете азбуки фигури се произнасят ub и ако това бяха 
думи от говора, всичко щеше да бъде наред. Но както 
се разбра, поради различните числени значения на 
буквите на глаголическата и кирилическата азбука е 
било записано с Глаголицата числото 23, а с кирили-
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цата то е станало 12, записвано и произнасяно в ¶  „два 
на десет”. 

Не може да има съмнение, че преписът, предхождащ 

познатите ни Берл и Марч, е включвал числото и   в е бил 
в духа на Храбровата традиция. 

Кой в поредицата преди Лавр е създал устано-
веното по-горе числено несъответствие не може да се 
каже, но несъмнено интелигентен негов следовник го е 
забелязал. Неподготвен исторически да възстанови 
правдоподобното число на разглеждания период, или 
съзнателно отклоняващ се от изначалният текст, той е 
излязъл от положението като е заменил неясното бук-
вено число с неопределеното „много”. Това се е запа-
зило във всичките преписи след Лавр, публикувани от 
К.Куев. 

В нашия случай записът на годините на обсъждания 
период е изписан в кирилическите текстове според 
т.нар. инверсна система, при която за числата от 11 
до 19 буквите за единиците с ч.ст. от 1 до 9 е могло 
да разменят местата си с буквата ¶  с (ч.с.10), която е 
означавала десетицата. Или още по-неправилното - с и, 
която има ч.ст.8(в случая 10+2 ¶ в е било изписано 

2+10(в ¶), но все със стойност 12). Обяснението на 
инверсната система е просто – в древността буквата 
(цифрата) на единиците(в случая  в=2) е била изгова-
ряна пред тази на десетката. Очевидно така се е и 
пишело. Днес ние българите спазваме наследената даде-
ност, като казваме също „два на десет” (дванадесет), 
но записваме числото според правилата десет и две – 
12. Но „двадесет и три”(20 и 3) както тогава, така и 
днес се пише к г (23) и изговаря еднакво. 

Усложнението е резултат от запазените от гръц-
ките създатели в кирилицата числени стойности на 
буквите на изходната гръцка азбука. При пригаждането 
на гръцката азбука към българската фонетика, когато е 
създавана кирилицата, гръцките граматици са запазили 
числените стойности на гръцките букви и за бъл-
гарските им приемници. Така ако в Глаголицата втората 
буква е „б” и има според естествения ред на числата 
ч.с. 2, в кирилицата с ч.с.2 е „в”. Така става съвсем 
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разбираемо как записаното в оригиналния глаголически 
текст число È Â(23) е станало в кирилическия препис в ¶ 
(2+10, т.е. 12), вместо правилното к г (23), където ки-
рилическата буква с ч.с. 20 е  к  , а тази с ч.с. 3 е  г  .  

Два примера за подобни промени посочват Ж.Иконо-
мова,А.-М.Тотоманова и Ив.Добрев в кирилическия текст 
на Асеманиевото евангелие. 

В глава 3 от Евангелието на Йоан датата 25( и ä ) 

е изписана с кирилическите и д, което свидетелства за 
груба грешка при транслитерирането. И тук глаголи-

ческите  и   (20) и  ä  (5) са били заменени с фонети-
чески еднаквите им  и   (8) и  д   (4), при което числото 25 
от глаголическия текст е станало неразбираемо, поради 
механично натрупване на 8+4. При втория пример от 

глава 102 от Евангелието на Матей датата 24(  и ã) е 
изписана с кирилица и г,което наподобява горната греш-
на замяна на глаголическите букви с кирилическите и   
(8) и г   (3)(32,с.98). Несъмнено записът и с кирили-
чески букви на този много известен глаголически 
писмен паметник на нашата древна култура(Асеманиевото 
евангелие), заедно с редица други примери за транс-
литериране на глаголически текстове в кирилически 
показват, че вероятно много често означените в 
кирилическите текстове числа не се равняват на 
стойностите, записани в глаголическите извори. Този 
факт става тревожен, когато, както в почти всички 
случаи, оригиналите са загубени или съзнателно унищо-
жени. Ж.Икономова,А.-М.Тотоманова и Ив.Добрев заклю-
чават:„...числените стойности на редица букви от 
кирилските текстове се отличават от числените 
стойности на съответните букви в кирилската транс-
литерация на глаголическите текстове”(32,с.100). 

Този недостатък при транслитерирането на числото 
È Â(23) установява и Д.Петканова. Като обсъжда разли-
ките в кирилическите Лавр и Московски преписи, тя 
обобщава: „Подобни случаи на механично транскрибиране 
на цифрите поради прибързаност, несъобразителност и 
пр.и главно защото цифрите се изразяват с букви и при 



 
99 

транскрибцията се създава една инерция на превръщане, 
се срещат и в други ранни по произход паметници, 
запазени ни в кирилски текст, какъвто е случаят с 
„Пространно житие на Методий”(17,с.39). 

В „Бележки на българските книжовници” по повод 
дадената от Тудор Доксов дата за епископ 
Константиновия превод на Атанасиите, е записано в 
коментара: „За годината на превода – 906 – погрешно е 
отбелязан 10 индикт, който всъщност отговаря на 907 
г. Според А.Ваян ... Това разминаване се получава 
поради факта, че тази бележка вероятно първоначално е 
била изписана на глаголица, където буквените цифри 
имат друго значение”(33,с.137). 

Несъмнено такъв е бил механизмът на направените 
в двете преработки на „За писмената” грешки при 
транслитерирането на годините на периода, през който 
българите са били бес писания  23 години. Този срок 
съответства на по-устойчивото предположение на Н.Дра-
гова от 23 вместо 16 години, към което се присъе-
динявам убедено с изказаните си вече съображения. 
Както се каза, Н.Драгова допуска, че 23–годишният 
период се простира между годината на създаване на 
славянската писменост (863 г., но защо?) и идването 
на Кирило-Методиевите ученици в България(886 г.) 
(15,с.326).Между 863 и 886 година са наистина 23 
години, но подобно обвързване не изглежда безспорно. 
Има достатъчно данни да е 863 г. свързана както с 
агресията на императора Михаил III против България и 
с наложения от него 30-годишен заробващ договор,така 
и с извеждането на Кирил и Методий и тяхната Школа за 
българска книжовност от Византия на път за Рим, но не 
и като година на създаване на Глаголицата. От друга 
страна 886 г. не е известна с някакво значимо общест-
вено събитие. 

След доказателството, че записите в Берл и Марч 
съдържат продължителността на периода, през който 
българите са били без писменост 23 години може да се 
преведе приетият от мене текст на четвъртото изрече-
ние  

„и бь·ше  блъгаре бес  писания к г лýть” с 
„И бяха българите без писменост 23 години”. 
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Вече може да се признае, че вариант 4 е бил 
единствено практически възможен и съответства както 
на достойнството на великите канове и цесáри, така и 
на убеждението за тоталното унищожаване на писмените 
паметници с българска писменост в периодите, през 
които гърците са упражнявали религиозен диктат над 
българите. 

- извод от превода на възстановеното 
четвърто изречение 

Въз основа на горните разсъждения и доказа-
телства за текст на четвъртото изречение на Сказа-
нието, правя следния извод: 

Пределно ясно Храбър посочва, че българите не са 
имали своя самостойна писменост единствено в рамките 
на 23 години, които се ограничават между 870 и 893 
г., но не и преди това. А в този срок те са вече 
християни. 

 
2.2.Някои обобщаващи бележки след анализа  

на първите четири изречения на „За писменáта” 
Няма съмнение, че след като се отстранят естест-

вените за многобройните им транслитерации и препис-
вания изменения, свидетелствата на Черноризец Хра-
бър, че преди развихрилия се гръцки антибългарски 
културен терор през 870 г. в България е ползвана 
писменост, самобитна и различна от гръцката, добиват 
ясен смисъл. Както се видя, този велик апологет на 
българската самостойна писменост е записал, че бълга-
рите са били без своя писменост само 23 години, което 
е било променено в част от преписите на Сказанието от 
византинистите с израза „И така беше много години”. 
Взискателният Храбър не е пропуснал да посочи не само 
продължителността на проблемния период, а и по дина-
мичния способ - знаковите събития, които го ограни-
чават. Както се вижда в Берлинския и Марчанския пре-
писи, тези ми предположения се оправдават. 

Основание да направя опита си да възстановя до 
възможната ми степен първите четири изречения на 
Храбър дават различията в многобройните кирилически 
преписи на творбата, както и на техните различни 
преводи на съвременен български език. Искам да се 
надявам, че уводните изречения от Апологията на 
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Храбър са придобили с направените тук промени 
приемлив смисъл в съответствие с цитираната по-горе 
Кирилова мисъл за качеството на добрия превод. 

Много е впечатляващо, че от съчинението на Черно 
ризец Храбър лъха отявлено антивизантийско чувство в 
отличие от отношението му към Римската курия. Може би 
това е отражение на влиянието на Апостолическата 
църква по Симеоново време, което не е могло да бъде 
отмито напълно от манипулаторите. Несъмнено автор-
ският тон датира създаването на Сказанието преди бъл-
гарският владетел Петър да се предаде на византий-
ското църковно и политическо влияние. 

Твърдението на българската наука не е било до-
сега илюстрирано с данни за съхранени екземпляри от 
международни договори с участие на България, чиито 
български екземпляр да е на гръцки език. Същото се 
отнася и за официални документи за вътрешно ползване 
на владетелската канцелария на България,както такива 
намираме от времето на Втората Българска империя, 
като напр.„Грамотите на българските царе”. Този дълг 
на нашите византинисти все още не е погасен. 

За грамотата(мирния договор), предадена на Свя-
тослав Киевски преди отпътуването му за Киев от Йоан 
Цимисхи, знаем по свидетелства на руски учени, че е 
изписана с българската по това време писменост. 

От посочените редица исторически недостоверни 
термини и внушения на Лавр и производните му можем да 
направим извод, че мистификациите в тях са плод на 
идеологията на добилите императорско самочувствие 
руски владетели, които биха искали да внушат на бъл-
гарите, стоящи на пътя им към Константинопол и про-
ливите, че са славянски братя. Очаквало се е от тях 
да посрещат с овации и послушание настъпващите към 
вековечните цели на руската експанзия войски. Бих бил 
приятно изненадан ако можех да видя свидетелства, 
които доказват оригиналността на Иван Александровия 
сборник от 1348 г.,който се съхранява в Российской 
национальной библиотеке, Санкт Петербург(F.I.376).За 
вероятността да е известната като Лаврентиев препис - 
част от сборника на Иван-Александър, достатъчно близ-
ка до авторския текст, Р.Пикио изказва съмнения за 
„недоказуема авторска традиция” в резултат от „праз-
нотата от четири века”, която представлява „препят-
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ствие пред всяка атрибуционна теза”(18,с.499).Тези 
предположения на италианския славист получават под-
крепа в представянето на Лавр от П.Динеков,К.Куев и 
Д. Петканова в учебното си помагало с цитирания вече 
израз „Дадения по-долу текст е по(курсива мой-С.Д.) 
Лаврентиевия препис от 1348 г”(4,с.96), което идва да 
рече, че ползваният от мен текст не съответства на-
пълно на съдържащия се в Иван Александровия сборник 
препис. А какъв е точният текст на преписа от 
сборника, К.Куев не съобщава. 

Оправдавам труда си да вложа значителна част от 
интелектуалната си енергия за анализ и за възста-
новяване на изреченията от първия откъслек на Лаврен-
тиевия препис и на неговия превод, за да се постигне 
по-пълно съответствие с текста на оригинала на Сказа-
нието. Щом това не е било направено, а вероятно сто-
тици интелектуалци са се прекланяли пред известния от 
Лавр текст и са тълкували безкритично направените му 
съзнателно или по грешка изменения, значи все някой 
българин трябваше да се реши на това. 

От превода на Лавр на съвременен български език 
се разбира, че на посочените от Храбър като инстру-
менти за рисуване и изсичане(чрътами и  рýзами) се дава 
значение на измислени конструктивни елементи на при-
митивни български буквознаци. Бих оспорил това с 
факта, че някои от рунните букви като Б, Ж, Ъ, Ь, ý, ™,  
добавени към гръцката азбука за изграждането на кири-
лицата, съвсем не са прости графики, които според 
наши учени наподобявали на рабоши. 

Абсурдно е фигура от интелектуалния елит на 
цесáря Симеон, какъвто е Черноризец Храбър, да назо-
вава народа на българската държава с етнонима на една 
от съставните му народностни общности вместо пред-
ставителното название на целокупния мултиетнически 
български народ. 

Изненадва пълното пренебрежение, което проличава 
от съдържанието на ползваните от мен преписи на 
Сказанието, към българския владетел и представ-
ляваната от него Българска държава. Мисля, че това не 
е бил обичайният стил на онова време, когато хронис-
тите и книжовниците са отдавали на първо място своето 
уважение и почит към владетелите. Сякаш гръцките 
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власти, издали забраната за ползване на българската 
писменост, са могли да я наложат, без да е ангажирано 
в това въплъщението на българската дър-жавна власт, 
нейният цесáр, под чиято опека се намират книжов-
ниците, наречени „словене”! Малко е вероятно да са 
писани по този начин апологии и хроники в годините на 
българските владетели – цезаропаписти! Редакцията на 
„За писменáта” в Лавр издава твърде грубото цензу-
риране на творбата на Храбър и извършената чрез това 
антибългарска мистификация. 

Адептите на славистиката не приемат очевидни 
примери на преднамерена подмяна на Храброви текстове 
в Лавр. Аз ще се огранича само с изумителния пасаж в 
Сказанието, посветено на кирило-методиевското дело, в 
който четем:„...човеколюбецът бог, изпрати му свети 
Константина Философа, наречен Кирил, праведен и исти-
нолюбив мъж, и той им състави 38 букви: едни по 
образец на гръцките букви, а други пък според славян-
ската реч”(4,с.99). За никого не може да бъде 
препятствие да осъзнае, че това не е текст, създаден 
от Черноризец Храбър, тъй като сътворената от Братята 
Глаголица, за която той всъщност пише, е напълно 
оригинална и освен принципната подредба на буквите(с 
редица изключения, от които най-популярно е наличието 
на буквата Б) няма общо с гръцката азбука. Това не 
може да е резултат от транслитерацията. 

Посочената по-горе подмяна е дело на продължи-
телите на вредителството на онези, против които Хра-
бър написва своето Сказание и представлява стремежа 
им да се потулят и забравят светите букви на Глаго-
лицата, създадена според Храбър от „свят мъж”. 

Не може да има съмнение, че гръцката идеология е 
противодействала на ползването на Глаголицата, защото 
тази самостойна българска азбука е свързана с дадения 
от папа Адриан благослов на преводите на хрис-
тиянските Свещени Писания, написани с Глаголица. И 
ако да се промени ползваната в България до загубата 
на независимостта ѝ през 1018 г. Глаголица е било 
невъзможно, то административното пригаждане на гръц-
ката азбука към фонетиката на КМе с добавката на 
посочените рунни букви, е било компромисно повторение 
на неуспешния опит на Византия да гърцизира българ-
ската писменост с принудата от 870 г. Всъщност това е 
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един омекотен вариант на наложена на българите пис-
меност(български език с непроменена гръцка азбука) от 
периода 870 – 893 г. с по-елегантното – български 
език и пригодена към фонетиката му гръцка азбука след 
окончателната загуба на българската независимост през 
1018 г. 

Наблюдаваната в Лавр мистификация се вижда и в 
твърдението, че предците на подчинените на цесáря 
Борис словýне са могли да четат „с черти и с резки”. 
Писменост на славяните като етнос, преди да бъде 
популяризиран КМе след благослова на папа Адриан, не 
само не е доказана, а категорично е отхвърлена от 
науката(21, с.506,т.109). 

Когато заменим според дадените по-горе обосновки  

ползваните в преписите етноними словýне и словýн¤ск¥ 
рýчь с блûгаре и бльгарс ка рýчь, смисълът да са имали 
българите своя изконна писменост добива реалната си 
стойност. Н.М.Карамзин, който не е опроверган от бъл-
гарската наука, пише: „Славяне же богемские, иллири-
ческие и российские не имели никакой азбуки до 863 
года,...”(20,с.63). 

В доказателство на тезата ми се позовавам на 
Д.Петканова, която дава превод на част от текста на 
„За писменáта”, в който са изредени 24 букви, „... 
подобни на гръцките букви,...” и 14 „...са според 
славянския език,...”(17,с.47).От друга страна същата 
изследователка е категорична, че Черноризец Храбър и 
учениците на Кирил и Методий работят в България с 
глаголическата азбука, но не и с кирилица: „Храбър 
пише във време, когато в България работят учениците 
на Кирил и Методий, а всички те си служат с глаго-
лицата; друга азбука още няма, става дума да се 
наложи Кириловото дело”(17,с.74,75). 

Разбираме още, че изложеното в Сказанието НЕ СЕ 
ОТНАСЯ ДО КИРИЛИЦАТА, КОЯТО Е РЕАЛНО „УСТРОЕНА” ЗА 
ФОНЕТИКАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ГРЪЦКА АЗБУКА, а това 
не съответства на наложеното от василевса Василий 
указание за начина на ползването й без устроение. 
Всепризнатата констатация, че оригиналният текст на 
„О писменехъ” е бил писан с глаголически букви и че 
за кирилицата Храбър не споменава въобще, подкрепя по 
категоричен начин моите логически изводи. Д.Петканова 
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изразява това общо признание: „Имаме обаче доказа-
телства, че първоначалният текст на Храбър е бил 
написан на глаголица, а буквите са били групирани и 
изброени според глаголическата азбука”(17,с.38) и „На 
някои учени прави впечатление, че изредените букви са 
според кирилицата. Излиза, че Храбър защитава кирили-
цата, което пък може да означава, че творбата е 
създадена след появата на кирилицата. Такъв тип 
разсъждения обаче са погрешни”(17,с.37). 

Ако съдим от имената на добавените от руничес-
ката азбука в кирилицата букви разбираме, че тяхното 
звучение и съответното им българско значение (фрът-ф; 
ци-ц; ча, а може би черве,-ч; шан-ш; ят-ý, както и 
присъствието на носовките и еровете)са непоклатимо 
доказателство за българския им, а не славянски произ-
ход. Това противопоставяне на „защитата на Кириловото 
дело от Храбър”, от една страна и изписването и 
анализа на буквите от кирилицата, които нямат общо с 
Братята, от друга, е драматично за съхранение на 
писмената традиция на Храбър в Лавр. С този основен 
извод защитавам делото на великия български апологет 
от волните или по-скоро целенасочени промени на 
Сказанието му, които са извеждали на преден план 
копираната от гърците кирилица, за да се спре 
употребата на самостойната българска Глаголица във 
вреда на величието на България и на нейната култура. 

К.Мирчев е имал достойнството да напише: „Кири-
лицата 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, ™, ќ, û)”(53,с.23). 
Несъмнено изредените по-горе знаци не са славянски, 
защото българските са имали рунни съответствия и 
защото част от тях, като крещящо неприсъщи на славян-
ската фонетика, са изчезнали от славянските литера-
турни езици. 

 

3.0. Становища на учени и исторически по-
датки в полза на тезата за изконна българска 
писменост в дохристиянска България  

3.1.Мнения на учени 
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В уводната част на изследването беше цитирано 
убеждението на В.Бешевлиев, според което канцелария-
та на владетелите от дохристиянска България е полз-
вала гръцка писменост. 

Независимо от проявените противоречия този наш 
голям учен внася нови тези:„Установено е, че по време 
на настаняването си в земите...на юг от Дунав прабъл-
гарите са били носители на известни писмени традиции” 
и по-късно „...увековечаването чрез слово върху камък 
е било практика, пренесена от старата родина на пра-
българите”(13,с.252,255). Това предполага да са съ-
ществували на юг от Дунав каменни надписи с писме-
ността, с която е доказана тази практика от „старата 
родина на прабългарите”,преди гръцкият език уж да е 
станал официален в България. Фактът, че не са наме-
рени големи надписи с рунни букви на български език 
върху каменни стени, стели и колони, не може да е 
основание за изначално отричане на съществуването им, 
защото все пак текстове на български, изписани с 
руни, са намерени със стотици. 

По един друг повод Д.Петканова пише:„Наистина не 
са запазени, но това не е аргумент срещу заключението 
ни. От IX век не са запазени и глаголически книги, но 
през втората половина на века глаголицата съществу-
ва”(17,с.64). 

Изказах вече мнение, че нашите изследователи 
имат пълно основание да възприемат писмените памет-
ници с гръцка писменост като български, когато от 
съдържанието им можем да съдим за заложена в тях 
българска идея, а още повече когато върху писменото 
им поле се намира българският религиозен символ IYI. 
Основания да се определят такива писмени паметници 
като български в гръцки езиков вариант се намират 
според В.Бешевлиев повече от 120 броя. Той свиде-
телства, че правописът и калиграфията на някои от 
запазените български каменни надписи с гръцка 
писменост, уж излезли от канцеларията на цесáрите 
като официални документи, не правят чест на очак-
ваното високо качество на изделия от ателие на вър-
ховната власт. Той признава, че „прабългарските над-
писи” са редактирани и писани на простонароден гръцки 
език от IX в.„...от гърци или от лица владеещи гръцки 
език като роден. Може би това са били духовници или 
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монаси от византийски манастири в България” (16, 
с.162). Едно такова мнение на учения представлява 
сериозно основание за анализатора да се усъмни, че 
тези надписи са правени в канцеларията на българския 
владетел в качеството им на официални документи. 
Подценяване на българската императорска власт е да се 
допусне, че държавната канцелария би позволила да 
излизат подобни документи на говорим от неукия гръцки 
народ език. Не съвсем естетичното изпълнение на над-
писите с гръцка писменост подсказва да са правени те 
и по повод по-маловажни събития. Такъв пример имаме с 
надписа, изработен по времето на кана сюбиги цесáря 
Маламир за направения водоскок в Плиска, който оз-
наменува една строителна новост и огласява името на 
човека, дал пари за строежа. Доказателствата продъл-
жават. За лошото качество на Хамбарлийския надпис В. 
Бешевлиев казва, че „на места се срещат доста грешки, 
които се дължат или на нечетлив концепт, или по-веро-
ятно на неопитен местен каменоделец”(16,с.109). 

Несъмнено изпълнителите на гръцките текстове не 
са притежавали рутината, за да дават изискана кали-
графска продукция. Това обстоятелство говори за лип-
сата на естествената за продължителна практика специ-
ализация, което изключва предположението да са сътво-
рявани българските гръкоезични текстове от добре 
подготвени каменоделци-писмовници. Горните констата-
ции са потвърдени от Ф.Каниц, който при посещение в 
Търново през 1871 г. е разгледал строителните надписи 
на Омуртаг, за което съобщава:„По моя молба ходжата 
отвори вратата на джамията...Една изправена на ляво 
колона показваше надпис около 2 м. дълъг...Написан на 
варварски гръцки език той ще да произхожда от Омур-
таг...”(5,с.123). 

Как да повярваме, че Българската държава е из-
ползвала гръцката писменост в държавната админис-
трация като официална, когато важни за нея надписи са 
били изписвани върху вековечни носители, които не 
правят чест с езика и калиграфията си на държавния 
протокол. Това е неприемливо и свидетелства, че 
гръкоезичните български каменни надписи не са актове 
на официалната дворцова канцелария и не могат да 
бъдат аргумента,обявяващ гръцката писменост като 
ползвана от владетелите на България за официална! 
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Основанията ми да твърдя, че са съществували 
многобройни българоезични надписи и текстове, ми да-
ват констатации като тези на К.Попконстантинов, който 
е установил голямо количество разнообразен епиграфски 
материал, открит в разкопките на манастира „Св. Бого-
родица” край Равна. Сред намерените там 300 надписа 
има „...(с руническо писмо,с кирилица, глаголица, на 
гръцки, 1 с латинско писмо, двуезични и със смесено-
руни и кирилица)...”(42,с.413,414). Интригуващо е 
споменаването на „двуезични” текстове, на които обаче 
авторът не назовава писменостите и по-точно не посоч-
ва с каква азбучна система са били изписани. Същото 
се повтаря и при информацията за врязаният върху 
варовиков блок двуезичен надпис с текст от 53-и 
псалом, както и други такива (42,с.420). Изключително 
важните свидетелства на К.Попконстантинов доказват, 
че българите са ползвали своя език и е нередно дори 
да се предполага, че те не са създавали българоезични 
надписи, на които гръкоезичните са варианти. Посочвам 
изрично руническо, защото в откритите от К.Поп-
константинов писмени паметници единствено руничес-
ката азбука се поставя от славистиката под съмнение. 

Малко встрани от показваната си принципна пози-
ция В.Бешевлиев обяснява гръкоезичните български над-
писи така: „Мнозина не са разбирали първобългарския 
език. Славяните и гърците, които са влизали в състава 
на населението на българската държава, а също и чуж-
денците, посетители на България, или никак не са го 
знаели, или са го познавали слабо. Прабългарският 
език е бил особено голяма пречка за надписи, пред-
назначени за по-голям кръг читатели или за пропа-
гандна цел”. И по-долу:„Така се създала една чисто 
българска литература, в която гръцкият език е бил 
взет само временно, на заем. Обаче както самият гръц-
ки език, който не е тогавашният литературен език във 
Византия, а местно гръцко наречие, така и самите над-
писи не са подражание на гръцки, съответно визан-
тийски образци”(5,с.26). От това изречение се разби-
ра, че наречената от автора чисто българска литера-
тура, която намираме фиксирана в каменните гръко-
езични надписи и върху някои печати и медальони е 
дала основание на науката ни да реши, че България е 
ползвала дълги десетилетия единствено гръцката писме-
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ност. Горните мисли на Бешевлиев заявяват катего-
рично, че българите са имали възможността да създават 
документи със своя писменост, която не е била разби-
рана от чужденците. 

Заради присъединените към Българската държава 
племенни и народностни общности от реформатора Крум и 
до него, той е бил принуден да ползва временно, 
заедно със своята изконна писменост и гръцка, за да 
сведе волята си до своите нови поданици, които не са 
познавали българското рунно писмо. Естествено е да се 
приеме, че българските надписи на гръцки върху пло-
щади или в приемните зали в дворците на владетели и 
висши длъжностни лица като „възпоменателните надписи” 
са носили информация и са създавали удобства на 
чуждестранните гости, но това не е основание да си 
мислим, че надписи, изпълнени с българска писменост 
не са стояли до гръкоезичните. 

В.Бешевлиев е по-ясен когато определя прило-
жението на гръцкия език и азбука в българските гръко-
езични каменни надписи с пропагандна цел. Възприемам 
писаното от него като мнение, според което текстовете 
на българските гръкоезични каменни надписи са афиши, 
съобщения за пътници и делегации, разкази за важни 
събития и в т.ч. резултати от победоносни битки, ус-
ловия на мирни споразумения, значими строежи, устано-
вени нови граници, промени в религиозния живот на 
страната, промени в титулатурата на владетеля, инвен-
тарни списъци на въоръжения, които съобщения в ника-
къв случай не са държавни актове. И в същото време 
няма нито един текст с характер на указ, публикация 
на закон или наредба, грамота, писмо на някой от 
цесáрите до василевса или до Константинополския пат-
риарх и др.подобни. В.Бешевлиев съобщава, че тексто-
вете на мирните споразумения не са пълни договори, а 
само конкретните клаузи на гръцките задължения (16, 
с.35), което автоматично ги прави пропагандни съоб-
щения в прослава на българската сила. 

Че гръкоезичните български надписи са изработ-
вани именно за да бъдат ползвани както от гръцко-
говорящите български поданици, така и от чужденците, 
се доказва перфектно от Наръшкият надпис, който е 
издълбан с гръцка писменост 11 години след като 
езикът на Кирил и Методий и неговата писменост са 
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доминирали официално в България. Ще повторя: Причи-
ната за създаването на гръкоезичния бъгарски Наръшки 
надпис е била както в недостатъчното познаване на 
древната българска рунна писменост, така и на чуждата 
все още за присъединеното към България гръцко населе-
ние кирило-методиевска писменост. 

По повод надписа на кана сюбиги Крум за похода 
му срещу Одрин изследователят изказва още мнението, 
че изтъкваната вина на „старикът император, плеши-
вият” за войната „...има пропагандна цел...,ако се 
вземе предвид, че надписът се е намирал близо до 
византийската гранична област, която до неотдавна е 
била византийска територия и населението следователно 
е било ромейско”(5,с.70). 

Хамбарлийският надпис пък се смята за нещо като 
заповед за разположение на войските и за военните 
постове на висшите офицери. В.Бешевлиев обяснява, че 
надписът-заповед е стоял в самия стан на Крумовата 
войска, в която са имали командно участие редица 
гръцки офицери като Вардан, Яни, Кордил и Григора. От 
това разбираме, че гръкоезичният надпис е бил поста-
вен за удобство на ползващите гръцки език участници в 
българската войска(5,с.37). Да, но нали сред коман-
дния състав е имало и български офицери? Няма основа-
ния да се мисли, че те безусловно са ползвали писме-
но гръцкия език. А незнаещите гръцки не е ли трябвало 
да научават заповедите на главнокомандващия? И въз-
можно ли е канът да оповестява, зад гърба на част от 
българските командири, сведения за воюващата с Визан-
тия българска армия само на гръцки, който не е познат 
на цялото българско и съюзническо офицерство. Все 
едно да повярваме, че езикът и писмеността на дей-
стващата армия са тези на противниковата. 

Странна е българската наука! 
Няма владетелска и оперативна логика, която да 

изключва изработването на българоезични прототипи, 
чийто преписи са надписите с гръцка писменост. 

В.Бешевлиев разглежда използваната гръцка писме-
ност върху печати, медальони, пръстени и художествени 
предмети по същия начин както и върху каменните над-
писи. Несъмнено изписването върху тях е правено по 
целесъобразност на гръцки, поради по-широката между-
народна известност на този език и неговата писменост. 
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Основният мотив да се използват гръкоезични 
български надписи поради липса на единен български 
език за всички съставки на българския народ, се 
доказва и от факта, че от времето на цесáря и 
василевса Петър, когато България била в най-топли 
отношения с Византийската империя, не са намерени 
гръкоезични каменни надписи. ТОВА ЩЕ РЕЧЕ, ЧЕ ПРИ 
НАЛИЧИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ КМе БЪЛГАРСКАТА 
ДЪРЖАВА НЕ СЕ Е НУЖДАЕЛА ОТ ЧУЖДА ПИСМЕНОСТ. От друга 
страна, между Византия и България при Петър не е 
имало конфликти или крупни събития, които е трябвало 
да се оповестяват пред византийците и пред чужденците 
с традиционните гръкоезични каменни текстове, а бъл-
гароезичните са имали съдбата на тези преди тях. 

Впрочем, същото се доказва и от факта, че през 
Втората империя българските владетели са ползвали за 
своите каменни надписи единствено КМ писменост, кога-
то българската нация е била достатъчно консолидирана 
и в общуването на владетелите с части от народа не е 
имало потребност от друг език. Още повече, че Българ-
ската империя е била високоавторитетна и вероятно 
успешно се е ползвала пред външния свят от своята 
писменост. 

Имам убеждението, че в рамките на двадесетина 
години след утвърденият на Преславския събор през 893 
г. културен поврат, е невъзможно да е била създадена 
кирило-методиевска книжовна традиция, ако е трябвало 
да се преодолеят наслоенията на близо двувековната уж 
практика на българите и тяхната държава да ползват 
гръцка писменост. Би ли могла така бързо новата 
писменост да измести традиционния до събора гръцки 
език от неговите позиции в България? Това е на 
практика нереалистичен срок и за да го твърди един 
сериозен учен, значи той изключва предполаганата от 
днешната наука писмена традиция на гръкоезичната 
писменост в България, създадена в неопределени 
времеви рамки. Ползването на гръцката писменост като 
официална за Българската държава е един мит,който ако 
беше реален щеше да създаде почти непреодолимо 
затруднение на българските книжовници да усвоят в 
неоспоримо кратки срокове новия език и писменост на 
Кирил и Методий. Има достатъчно доказателства за 
действителното овладяване на културния живот от езика 
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на единението на българския народ и от неговата нова 
писменост в изключително кратък срок. Това доказва, 
че налагането на КМе и писменост не е станало с 
болезнена подмяна на гръцките. В.Бешевлиев пише:„След 
създаването на двете старобългарски азбуки, глаголица 
и кирилица,...,и възприемането на старобългарския 
език за църковен, съответно писмен, българското рунно 
писмо е било принудено да се оттегли. Това е станало, 
обаче, както изглежда, с известни отстъпки в негова 
полза”(5, с.25). Впечатлен съм от огромното значение 
на този цитат за мисленето на автора, което е в 
противоречие със славистката теза, че примитивните 
българи не са могли да имат свое писмо и не са могли 
да бъдат културен фактор, оказал мощно влияние върху 
близки и далечни съседи. Четем неговото признание за 
жизненост на „българското рунно писмо”, „принудено да 
се оттегли” едва след изместването на Глаголицата от 
натрапената от гърците кирилица по-вероятно през XII 
в., което възприемам като подкрепа на тезата, че 
кирилицата е създадена от Гръцката империя най-рано 
през XI в.(3). Освидетелстваните следи, оставени от 
руническото писмо през Симеоновия Златен век на 
българската култура, както и според горния цитат на 
В.Бешевлиев са толкова уникални, че могат да се 
обяснят само със специфичната българска народо-
психология. От този уникален цитат на В.Бешевлиев 
става ясно, че възможностите на рунната азбука са 
били много близки до тези на Глаголицата и 
кирилицата. Силата на руническата традиция може да се 
разбере, когато се осмисли доказаното по-горе 
настаняване на гръцката азбука в България едва между 
870 и 893 г. и то чрез принудата, която беше обстойно 
разяснена, но и без да може да замени напълно 
възможностите на руническата писменост. За това пише 
Храбър, твърдейки, че редица думи от новата кирило-
методиевска лексика не биха могли да се пишат с 
гръцки букви. Несъмнено до Глаголицата това се е 
правило с изконната българска руническа азбука, 
разбираемо за българите. 

И всичко това на фона на цитираното от В.Бешев-
лиев, че „Със старотюркско руническо писмо не е било 
възможно да се съставят по-сложни текстове” 
(13,с.255). Развитие ли е това? 
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Пренебрегвам позицията на автора по отношение на 
качествата на старотюркското писмо, тъй като тя няма 
стойност когато не обсъжда възможностите на слабо 
познатата у нас източно-иранска писмена система, 
дошла с българите от Бактрия,Хиндокуш и Памир. По-
съществена за тезата ми е бележката, че писменост, 
макар и според него несъвършена, е донесена от бълга-
рите в нашите земи. Значи българите, каквито и да са 
те по произход, са имали своя писменост и това прави 
автоматично невярно антибългарското внушение за нейна 
липса в дохристиянска България. 

Това не е случайно! С настоящата си догадка 
показвам, че като е предизвикал размишленията ми в 
този смисъл нашият учен е постигнал известен успех. 

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ДОПУСНЕ, ЧЕ ПИСМЕНОСТТА В 
ДОХРИСТИЯНСКА БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ Е СЪПРОТИВЛЯВАЛА НА 
МОЩНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДВЕТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СВРЪХКУЛТУРИ, 
СЛЕД КАТО Я ПОЗНАВАМЕ ОТ НАДПИСИТЕ ОТ МУРФАТЛАР, 
ПЛИСКА, ПРЕСЛАВ И ДРУГИТЕ КНИЖОВНИ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТ-
РОВЕ. АКО СЕ НАМЕРЯТ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ПРИГЛАСЯ НА 
ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ В МИНАЛОТО ИСТОРИЦИ В РАЗИСК-
ВАНИЯ СМИСЪЛ, ЗНАЧИ ДА УЧИМ МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ, ЧЕ БЪЛ-
ГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ МЕЖДУ 680 И 870 Г. СА СЕ БИЛИ 
ОТКАЗАЛИ ОТ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА САМОСТОЙНОСТ И ПОЛИ-
ТИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ. 

ЗА ПОДОБНИ ИЗВОДИ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ НЯМА 
НИКАКВИ ОСНОВАНИЯ! 

Всичко казано дотук обяснява частичното използ-
ване на гръцка писменост от българската админис-
трация, но то не прави в никакъв случай неочакван 
българския езиков оригинал на тези надписи. Липсата 
им в музейните фондове на нашите археологически 
институти не е доказателство за бедност на нацио-
налната българска писмена традиция. Съдбата на бълга-
роезичните каменни и друг вид надписи и ролята на 
гръцките светски и духовни власти за тяхното 
затриване бяха обсъждани по-горе. 

Предположението за официална гръцка писменост в 
дохристиянска България е неприемливо и поради факта, 
че научната позиция е изградена въз основа на лип-
сващи достатъчно каменни надписи на български език с 
рунни букви, за което българската наука не е потър-
сила задълбочени обяснения, а просто е отдала този 
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факт на недостиг на национален интелектуален капаци-
тет. 

Трудно обясним е пропускът на В.Бешевлиев да 
забележи, че нито един от каменните надписи няма 
откровено държавен характер. Не намерих и негови бе-
лежки за съхранени от историята ранносредновековни 
български държавни документи, изписани дори и на 
гръцки език и с гръцки букви! 

В работите си, посветени на проблема извън посо-
чените предположения, В.Бешевлиев не се позовава на 
текстове по темата от отлично познатите му гръцки 
хроники. Изводът е, че такива текстове на гръцки 
хронисти и историци няма, което не отговаря на 
гръцката мегаломания. Да са пропуснали да увековечат 
те възхваляваното от българските научни работници 
ползване на гръцка писменост от Българската държава, 
е малко вероятно. Значи гръцките писмовници не са 
знаели за подобни културни зависимости между двете 
империи. 

Едно от основанията да приемем, че цитираните от 
В.Бешевлиев надписи на гръцки език са били наистина 
правени от българските власти с предназначение за 
гръцко говорещите и четящи люде в страната, личи и от 
това, че датирането при някои от тях е било съоб-
разено с Цариградската ера от гръцката система за ле-
тоброене. То се установява напр. в Симеоновия На-
ръшки надпис, в който е посочен индикт 7(38,с.22), 
когато(според редица твърдения на В.Златарски) при 
Симеон все още се е ползвала календарната система, 
наречена Българска ера. Това идва да рече, че неза-
висимо от все още съществуващата българска летописна 
система, авторът на Наръшкия надпис го е написал по 
начин да е разбираем за гръкоезичните читатели. 

Видно е, че коментирам основно изказаните от го-
лемия изследовател и познавач на старогръцкия език 
В.Бешевлиев становища. Това е поради неговата висока 
компетентност и отличното познаване на българските 
писмени паметници на гръцки език, както и заради 
направените от него изводи, които имат огромна исто-
риографска стойност. От друга страна, той стои на 
славистки и протюркски позиции, поради което се явява 
говорител на славистиката в основния й огласител - 
Кирило-Методиевската енциклопедия. Така постигам ос-
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новния си принцип да оспорвам изтъкнатите изразители 
на отхвърляна от мене доктрина, за да не бъда упрек-
ван в едностранчивост. 

Малко по-горе обосновах твърдението си, че сред 
публикуваните от В.Бешевлиев няма каменнен надпис с 
откровено държавен характер. Задълбоченият анализ по-
казва, че българските гръкоезични каменни надписи не 
са според съдържанието си държавни документи, но имат 
като предмет на своя разказ единствено владетелят, 
неговите успехи (триумфалните колони), качествата му, 
заслужаващи възхита(възпоменателните надписи и Шумен-
ският надпис), резултати от победни битки(части от 
мирните договори, които свидетелстват за успеха), 
осъществени крупни строежи(строителните надписи) и 
други прояви на българските владетели. 

Един паралел с асиро-вавилонската култура и тази 
на маите ни дава всички основания да разглеждаме па-
метниците, подобни на Мадарския, както и каменните 
надписи, като първите известни БЪЛГАРСКИ ЛЕТОПИСИ, 
чрез образите на успешните владетели и разказите за 
техните исторически значими постижения. Възприемайки 
владетелите като богоизбрани и дори богоравни, създа-
телите на паметниците фактически изравняват религи-
озните си творения с исторически хроники. 

Неизбежно достойнства на такива високо духовни 
творби са имали и гръкоезичните версии, изработвани, 
за да се даде на събитието по-широка международна 
известност. 

Това мое прозрение се опира на устойчивата тра-
диция на древната българска цивилизация да се опове-
стяват за бъдещето значими събития. 

Не веднъж влизах в противоречие с някои българ-
ски историци, признаващи само онова, за което е наме-
рено веществено свидетелство. Няма съмнение, че не 
всяко хрумване на псевдо-изследователи трябва да се 
приеме като факт. Но едно обосновано предположение с 
факти от традицията и примери от доказаната история 
на народи, съществували в близко време и в подобни 
условия, биха могли да бъдат основание за предпо-
ложения и дори твърдения. Ще им напомня, че руският 
химик Менделеев е създал своята Периодична таблица 
полупразна, като е предвидил свойствата на химичес-
ките елементи, които ще бъдат открити и групата, в 
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която следва да се класифицират. Днес са останали 
малко свободни квадратчета, а новооткритите елементи 
притежават свойствата, определени от Менделеев. 

 
3.2.Каменните българоезични надписи с ин-

вентарни списъци на въоръжения, изписани с 
гръцки букви 

Сред многобройните български гръкоезични каменни 
надписи има няколко, които са изписани на български 
език с гръцка азбука. Не е трудно да се разбере, че 
това е станало по силата на принудителната подмяна на 
българските букви с гръцки или римски, за която пише 
Храбър във второто изречение на своето Сказание. 

Темата за инвентарните списъци на въоръженията, 
съществували в разположение на български военачал-
ници, е много благодатна за обосноваваната тук хи-
потеза. Изследванията на Ив.Венедиков върху първо-
български надпис от Преслав (по Бешевлиев № 53),на 
В.Антонова върху раннобългарски надпис от с. Длъжко 
(по Бешевлиев № 52) и на В.Бешевлиев върху вероятната 
билингва (№ 54) са установили, че думите от тези 
инвентарни списъци са от българския език на унугун-
дурите, но както те, така и бройните числа са из-
писани с гръцки букви(16,с.185-190). Така създадени 
те са били четени и разбирани от българските офицери, 
познаващи гръцките букви и четени, но не разбирани от 
гръцките командири. ТОЗИ ФАКТ ДОКАЗВА, ЧЕ ПРЕДИ 870 
Г., КОГАТО СА РАБОТИЛИ ЗАЕДНО БЪЛГАРО- И ГРЪКОГОВО-
РЯЩИ НЕМИНУЕМО СА СЪЗДАВАНИ ЕДНОЗНАЧНИ ТЕКСТОВЕ, 
КАКТО С ГРЪЦКА, ТАКА И С БЪЛГАРСКА ПИСМЕНОСТ. Описа-
ната от нашите изследователи правописна обстановка 
поражда редица изключително важни въпроси. И в т.ч.: 
защо наложената от византийския василевс забрана да 
се ползва българска писменост е създала според Храбър 
след 870 г. такива усложнения в правописа на военните 
писари, ако твърденията на традиционната историо-
графия за ползваната за официални цели в България 
гръцка писменост са основателни? Нали не можем да 
оценяваме военните архиви като неофициални, когато за 
нарушаването на реда за съхранение и поддържане на 
военното имущество се е налагало смъртно наказание? И 
нали не бихме могли да допуснем, че преди 870 г. тези 
инвентарни държавни списъци са водени според доктри-
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нерите с гръцка писменост, а незнайно защо след тази 
дата на гръкоезичните български писмовници са 
създадени огромни затруднения, като са им измислили 
да пишат надписите с български слова и с несъот-
ветстващите им фонетично гръцки букви, вместо с 
досегашната гръцка писменост. И всъщност защо не е 
забелязано от българските учени, че обсъжданите ин-
вентарни списъци на военни средства са само една 
нищожна част от изписаните през периода 681-870 г. 
такива уж на гръцки език и защо ли са се запазили 
само няколкото екземплярa, създадени след 870 г. и то 
според наложената норма с гръцки букви? 

Характеристиките на инвентарните описи, намерени 
в Преслав и Шуменско, и свързаните с тази практика в 
българската войска сведения са сериозно основание да 
заключим, че такива описи са правени преди 870 г., 
без да бъде ползвана гръцка писменост или азбука. И 
от тук, че са безпочвени хипотезите за ползваната от 
Българската държава гръцка писменост! 

 
3.3.Житията на Светите братя,Просветители 

на българи и на славяни 
Известните в научните среди най-древни кирило-

методиевски писмени паметници, които представляват 
предимно жития на Просветителите и на техните уче-
ници, не притежават следа, която да обсъжда писме-
ността на дохристиянска България. Което е много 
странно! Могат да се представят хлъзгави обяснения, 
че този факт е пряко следствие от християнската не-
търпимост към различното вероизповедание и свърза-
ните с него писмена. Нали така! 

Като пренебрегвам някои неточности и непълноти в 
житиеписните творби за Братята, които съответстват на 
светско-духовната политика на престола и патриаршията 
в Константинопол, ще повторя, че угодната за ромеите 
теза за липсваща в България българска писменост не се 
среща в ЖК и ЖМ, дори като мотив за великото дело на 
Просветителите да създадат кирило-методиевския език, 
неговите граматични закони и фонетичната му азбука. 

Да липсват в манипулираните български писмени 
паметници и в гръцките хроники неприятните за визан-
тийците сведения за българска културна самостойност 
от преди драмата на цесáр Борис, е разбираемо. Но да 
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пропусне византийската летопис да документира унизи-
телното за България ползване на гръцка писменост в 
държавната администрация от дохристиянския период, 
може да се разбере само когато това не е било. Защо-
то,ако биха се намерили такива текстове,те биха били 
използвани от византинистите с ентусиазъм, за да до-
кажат изложените в началото на монографията произ-
волни твърдения. 

Безпочвената версия, че създаването на „славян-
ското писмо” е по инициатива на византийския импе-
ратор, ако българите-славяни са ползвали до това вре-
ме гръцка писменост не е невероятно, това е просто 
нелепост! И тази нелепост се поддържа от славистиката 
като официална в българската историография, което 
представлява грозна обида за достойнството и инте-
лекта на българския народ. Наивниците не се досещат, 
че една славянска азбука би станала конкурентна на 
гръцката върху огромното славянско жизнено прос-
транство. Изглежда не се осъзнава, че една нова за 
славяните самостойна азбука ще ги консолидира и 
противопостави на империята Византия. Подобни 
владетелски решения, вменени на василевса Михаил III 
са абсурдни, защото са равностойни на държавно 
предателство. Нека си спомним, че получили българска 
подкрепа, киевските владетел извършиха набези към 
Константинопол след повече от 40 години (хаган Олег, 
наследника му Игор и сина на Игор Святослав). 
 

3.4.Пространното житие на Свети Климент  
от архиепископ Теофилакт Охридски 

Теофилакт Охридски намира в делото на Кирил и 
Методий смисъла „да открият азбука, съответстваща на 
трудността на българския език и да могат да преведат 
на езика на народа Свещените писания” (12, с.12). От 
тази фраза се разбира съвсем не завоалирано, че става 
дума за език, който е език на народностите в нацията, 
а не на господстващия етнос и е така завършен, щото 
да могат да се преведат на него от гръцки език 
Свещените писания. Явно архиепископът не съобщава за 
замяна на ползвана в България гръцка писменост, ако е 
съществувала такава, с българска. 

Както се видя, митологичните мотиви от ЖК и ЖМ 
за създаването на Глаголицата по поръчка на василевса 



 
119 

Михаил III не съществуват за високо ерудирания гръцки 
интелектуалец. Този факт не се забелязва, очевидно, 
от славистичната наука и тя не прави съответните 
научни изводи. Славистиката предпочита да възхвалява 
гръцкото културно величие, предпоставило измислената 
традиция да изписват българите своите мисли на гръцки 
език и с гръцки букви близо два века наред. Нищо, че 
за това не споменава никой от изброените - Черноризец 
Храбър, василевс Михаил III, авторите на ЖК и ЖМ и 
архиепископ Теофилакт Охридски. Един процес уж 
продължил, от кан Тервел, та до цесáр Симеон! 

Ще ми се да добавя и малък коментар за твър-
денията на Теофилакт, че делото на Братята се със-
тояло в това „да се открие азбука” за „трудността на 
българския език”. Тук виждам една тънка диверсия, 
чрез която византиецът отклонява вниманието ни от за-
мяната на изконния език на българското племе с ком-
пилативния език на Кирил и Методий. Едва ли не, 
Глаголицата е била изобретена заради езика на уну-
гундурите. Гръцката ревност не желае да се поддържа 
исторически спомен, че преводите на Свещените писания 
на новия български език са били представени на 
предстоятеля на Римската курия от българските просве-
тители и са били благословени от него през 868 г.  

Да не достигне до нас информация от гръцките 
летописи за такова изключително обстоятелство, като 
липсваща в Българската империя самостойна писмена 
култура, не може да се обясни като гръцки манипулации 
на писмените паметници. Не е в интерес на гърците да 
пропуснат и най-малката възможност да унизят север-
ните си съседи, и то в най-чувствителната точка на 
държавното достойнство – националната култура. Те ни-
кога не са го и допускали. А щом не са го направили, 
значи не са имали минимални предпоставки за това. 

Висшият идеолог на великогръцката идея архие-
пископ Теофилакт Охридски не споменава създаването на 
новия компилативен език на Светите братя и грама-
тичните му закони. Впрочем в „Житието на Климент 
Охридски”, написано от архиепископ Теофилакт Охрид-
ски, в края на XI или началото на XII в., няма 
съобщение за съществуваща втора азбука на българския 
език, което свидетелства, че кирилицата все още не е 
била създадена. Политически обоснованото премълчаване 
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на великото дело на българските просветители прави 
още по-значимо отсъствието на византийско съобщение 
за хипотетично ползване на гръцката писменост като 
официална в България. Несъмнено, ако първото е тряб-
вало да се забрави, разтръбяването на второто е било 
от гръцката позиция задължително. 

Теофилакт Охридски е написал в житието на Св. 
Климент, че българският народ „...не разбирал Писа-
нията, съставени на елински,...” (12,II-5,с.12),които 
са били необходими за християнското служение. Той 
свидетелства по този начин, че българските книжов-
ници, които са по същество монаси и свещеници, не са 
могли да ползват гръцка книжнина. Обстоятелство, 
което е в противоречие с догмата на нашата исто-
рическа наука, от името на която КМЕ твърди, че 
гръцката писменост била уж официална за държавата от 
век или два преди това. 

Архиепископ Теофилакт Охридски уподобява „... 
мнозина български свещеници... на добитък,...” поради 
неспособността им да разбират писанията, написани на 
гръцки. (12,с.35). Теофилакт е най-изявеният гръцки 
автор за българската история от времето след „пок-
ръстването”. Като един от видните идеолози на визан-
тийската доктрина за гръцката изключителност,той не 
посочва да е била ползвана гръцката писменост като 
официална в дохристиянска България. Той, свиде-
телства, че когато св.Климент Охридски започнал 
подготовка за Преславския събор установил,„че мнозина 
български свещеници трудно разбират гръцките текст-
ове,...”(12,с.35).Това говори, че българите, станали 
християнски свещеници след 863 г., не са познавали уж 
употребяваната в дохристиянска България гръцка писме-
ност. Та нали, ако в същата България се е ползвала в 
официален порядък гръцката писменост, не би имало 
проблем за българските книжовници да работят и с 
гръцка християнска литература под и поради това не би 
имал повод Теофилакт да изрече горните думи. Тук 
веднага ще допълня, че ако българската традиционна 
историография имаше основания да признава гръцката ни 
културна зависимост в обсъждания смисъл, след прие-
мането на християнството грамотните на гръцки език 
българи биха ставали християнски свещеници. Както 
това е било у нас след Освобождението от Османската 
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империя, когато учители са били запопвани поради 
тяхната грамотност. Теофилакт Охридски, този културно 
изявен висш гръцки духовник и предстоятел на 
Българската църква, не е намерил за необходимо дори 
само да спомене за писмеността на българите преди 
величавото дело на Кирил и Методий. Това е още по-
странно поради факта, че архиепископ Теофилакт огла-
вява Охридската катедра в края на XI и началото на 
XII век.Обяснението може да е само едно. Не би 
премълчал Теофилакт всяко обстоятелство, характери-
зиращо водеща културна позиция на Византия спрямо 
българската цивилизация, след като е ползвал дума ка-
то „добитък”, отнасяща се до първите български хрис-
тиянски свещеници! 

Това, че архиепископ Теофилакт Охридски не сви-
детелства да е ползвана в дохристиянска България 
гръцка писменост не пречи на някои изследователи да 
ни убеждават в противното. 
  

3.5.Приписки и летописи на средновековни  
българи  

В „Писахме да се знае”(38) съставителите В.Начев  
и Н.Ферманджиев са събрали достъпни им приписки на 
средновековни българи, основно „върху канонически 
книги и текстове”, в които можем да прочетем най-
чисти мисли на хора с активно обществено съзнание. 
Цитираната в сборника прословута приписка на Тудор 
Доксов, датирана към 906-907 г., свидетелства за из-
вършен от Константин Преславски превод от гръцки на 
Атанасиите и направения от самия Тудор препис. Авто-
рът на приписката отбелязва също и датата на кон-
чината на цесáря-баща Борис и „датата на покръст-
ването на българите”. Впечатлен съм от вниманието на 
племенника на цесáря Симеон към извършения от епископ 
Константин превод, което при вековната практика да се 
работи в България с гръцкия език като език на власт-
ващата върхушка би трябвало да остане незабелязано. 
Този факт поставя под съмнение популярността на гръц-
кия език в България!  

Или може би Тудор Доксов е отразил изпълнените 
от епископ Константин указания на владетеля да се 
обогатява Българската църква с книжнина на новия 
български език. В приписката, обаче, не се споменава 
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за гръцко писмо от преди 870 г. Отново отбелязвам 
пропуска на манипулаторите на Тудоровия текст да 
изтъкнат византийското културно предимство. 

Друг един мащабен труд, посветен на приписки 
(наречени бележки) на български книжовници върху хри-
стиянски произведения, сътворени или преведени на 
български, са двутомните „Бележки на българските 
книжовници X–XVIII век”(33). В този богат сборник не 
намерих нещо написано от стотиците припискари за пис-
меността в дохристиянска България. Мисля си, че ако 
тя е била наистина гръцка, българските книжовници 
биха притежавали много книжнина на уж достъпния им 
гръцки език. Точно такава книжна продукция би била 
естествено защитена от по-късно гръцко посегателство. 
Но следи от такова книжовно богатство на гръцки език 
в приписките не е засвидетелствано. След кончината на 
цесáр Симеон гърците са заели с договора от 927 г. 
отново старите културни и религиозни позиции в 
България от периодите 863–866 г.и 870–893 г.и са 
могли лесно да възстановят гръцката писменост в 
България. За подобно развитие в посочените приписки 
не се споменава. 

Продължилото близо осем века гръцко религиозно 
господство в България (863-866,870-893,927-1187,1400-
1860 г.) е фактическа предпоставка да се очаква раз-
духването на версията за ползвана от българите гръцка 
писменост като официална, което е следвало да намери 
отражение и в приписките. Такова не се установява. 

Не мисля, че за гръцкия език и азбука, ако са 
били те средствата на ползваната в дохристиянска Бъл-
гария писменост, нямаше да се намерят приписки с под-
ходящо съдържание! 

Изложеното по-горе говори, че първите два вари-
анта за съществуваща в дохристиянска България гръцка 
писменост не се потвърждават от припискарите. Т.е. 
няма писмени потвърждения от чистите български пис-
мовни люде за подобна културна зависимост на бълга-
рите от Византия. 

 
3.6.Свидетелства за рунната българска 

писменост 
В.Бешевлиев отделя специално внимание на руните 

и на тяхното появяване в Далечния Изток. Тюркската 
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теория за произхода на българите е била за него 
провокация да припише на българската писменост от 
дохристиянския период тюркски рунически знаци. Въпре-
ки декларираното от него съгласие с традиционно 
изповядваното от историографията ни убеждение, той 
анализира почтено: „Всички рунни писмена се разли-
чават доста във фонетично отношение и начертание. 
Затова напоследък се говори за две различни рунни 
области: Азиатска – на изток от р.Талас, и Европейска 
– на запад от тази река”(5,с.20).С това той признава, 
че рунните надписи от нашите земи, като различни от 
тюркските от Далечния Изток, са били използвани както 
на Балканите, така и в някогашните землища на 
българите при Памир и на север от Кавказ. Изсле-
дователят напомня, че „Рунни тюркски надписи бяха 
намерени и в Югоизточна Европа: по камъни и стени на 
Маяцкото градище, недалеч от Воронеж; на бъклици, 
пазени в Новочеркаския музей; по камъни в градището 
Хумара в Северен Кавказ; по стените на градището на 
Каракент, недалеко от последното и другаде. Тези 
рунни надписи, които са по-различни от Орхонските, 
още се разчитат” (5,с.20). Не може да има и сянка от 
съмнение, че ако това не са преки следи от българско 
присъствие, което е най-вероятно, те са израз на 
културно влияние на древните българи върху местните 
населения. Не разбирам още, защо ако установените от 
В.Бешевлиев значителни различия в рунните писмена не 
са дали повод на историците да отнесат намерените у 
нас писмени паметници към Европейската рунна област и 
не са ги разграничили от недоразбраните все още тюрк-
ски руни от Далечния Изток. 

Ив.Гошев прави един много широк обзор на достъп-
ните в края на 50-те години на XX в. палеографски 
паметници на българския език, при което установява: 
„Но днес ние вече имаме известни данни, които позво-
ляват да се приеме, че през IX в. у прабългарите от 
управляващата върхушка в Придунавска България още не 
били заличени следите от пренесените от тях по-осо-
бени родови и др.- рунни знаци”(44,с.14). С този 
текст изследователят признава, че българите несъмнено 
са ползвали за своята писменост изконните рунни 
букви. Той дава редица примери за съществуването на 
български текстове, написани с рунни, гръцки, латин-
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ски, глаголически и кирилически букви. В по-късни 
години, обаче, славистиката пренебрегва свидетелст-
вата на своя виден представител и ако допуска да са 
съществували български текстове, не желае да приеме, 
че именно рунната писменост е била ползвана в до-
християнска България. 

Изписаните с руническа азбука надписи от терито-
рията на старите столици Плиска и Преслав и от целия 
ареал на българите, и най-вече от Мурфатлар, изваждат 
от всякакво съмнение самостойността на българската 
писменост от разглеждания период. И ако унугундурите 
са дошли със своя език и своята рунна азбука на 
Балканите и са я ползвали доказано и през Симеоновото 
управление, защо трябва да се примиряваме с внуше-
нията на чужди идеолози, че още Тервел или друг по-
късен владетел се е отказал от нея? 

Един от големите познавачи на историята на 
българската дипломация Е.Александров съобщава:„Има 
аргументирана хипотеза за употреба на(пра)българския 
език при изготвяне на писмени дипломатически текстове 
с прилагане на руническа графика” (2,с.381). Авторът 
не би подкрепил хипотезата, ако тя нямаше достойн-
ствата да притежава достоверност. 

Обяснението на факта, че не са открити надписи, 
написани с българска писменост върху каменни плочи, 
колони или върху книжни и кожени носители, се осно-
вава на многобройни свидетелства за радикално ликви-
диране на древните български писмени паметници по 
гръцки внушения. Такова дава В.Бешевлиев, разказ-
вайки за обнародвана от П.Р.Славейков през 1859 г.в 
списанието „Български книжици” статия, посветена на 
два надписа, от които единият е строителен Омуртагов 
надпис, а вторият е надписът на Иван Асен II.Там Сла-
вейков е написал:„...за опазването на тези древ-ности 
ний има да благодарим на честта, която ги е потулила 
от очите на Гръцките в Търново владици; защото имаме 
очевидни доказателства за други таквизи паметници, 
как са немилостиво изтребени. Господ да им плати 
според делата им”(5,с.123). 

В приписка към служебник на църквата в с.Дермен-
дере, Елховско, един родолюбец е написал: „Лето 1784. 
Да се знае кога стана асак у наше село да се служи по 
славянски, Адрианополски владика вдигна нашия свещеник 
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Продана и прати поп Атанаса грек, и на другите села 
дойдоха попове все греци и книги болгарски гориха” 
(34,с.113).По повод на тази приписка Хр.Гандев пише: 
„Това е...първият паметник от XVIII в., от който виж-
даме, че един гръцки митрополит през 1784 г. бил враг 
на църковнославянската книга, издавал е нареждане тя 
да бъде горена и е настанявал гръцки свещеници из 
българските села на своята епархия. Не другояче дейст-
вал и скопският митрополит Захарий; в 1792 г. той дал 
нареждане да унищожат българските и църковно-славян-
ските книги в Марковия манастир „Св.Димитър” до 
Скопие”(34,с.228). Много интересно е разграничаването 
между „българските” и „църковнославянските” книги, на-
правено от Хр. Гандев, което не е случайно. То ни дава 
повод да си отговорим дали само църковнославянски кни-
ги са унищожавали гърците! 

Към това се присъединява и П.Коледаров:“Много от 
тях(древните извори и кирило-методиевските текстове–
доб.моя С.Д.)са били съзнателно унищожени още през 
византийското иго в българските земи (1018-1186 г.) и 
по-късно, а други - с оглед целите на Византийската 
империя и Цариградската патриаршия да погърчи бъл-
гарите - са били съзнателно и умело фалшифицирани” 
(60,с.46,47). 

И само тези ли? 
Нямам за цел да пропагандирам успехите на опре-

делени изследователи, но би било проява на лош тон, 
ако не бъде направен поклон поне пред научната поч-
теност на Ив.Гошев(44), В.Бешевлиев (5,16) и Д.Съсъ-
лов и не бъде спомената историческата прозорливост на  
П.Добрев. Те събраха и проучиха съхранените по капри-
зите на човешките недостатъци и потребности отломки 
от български надписи по нашите земи. Цялостни 
паметници на български писмена от дохристиянския 
период на българите не са намерени, защото времето и 
антибългарската враждебност не са го позволили. 
Българите могат да прочетат днес в трудовете на 
първите, че нашите предци - не само на територията на 
Дунавска България, а и по пътя на своето историческо 
преселение - са оставили следи от една писменост, 
която се е отличавала с оригиналност. Така, в 
общественото съзнание проникват идеи, според които 
онези българи, които уж не били българи или били 
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претопени и изчезнали, са оставили написани текстове 
на някакъв непознат език, който не е славянски и още 
по-малко тюркски. 

Тук, в съответствие с тематичната задача, ще 
бъдат бегло посочени само единични примери, които 
доказват съществуването и ползването на българската 
руническа писменост.Следи от културното присъствие на 
българския етнически елемент на територията на Велика 
България и около долното течение на Дунава са много-
бройните надписи, намерени по строителни елементи, 
накити и стенни плоскости. Отшелници и свещенослужи-
тели оставят писмени паметници по скалните обители. 

Административната дейност в една уседнала 
държавна система налага на чиновниците да ползват 
писменост, защото стопанската действителност повелява 
да се пишат писма, да се правят списъци и водят 
сметки. Неизбежно художествените занаятчии, предприе-
мачи, майстори и военни служители са се ползвали от 
уникалните предимства на писмеността. 

Да предполагаме, че в така изброените случаи е 
била ползвана в дохристиянска България само гръцка 
писменост, няма нито доказателства, нито някакви 
логически основания. Напротив! А че в ранносред-
новековна България са се ползвали два вида писмености 
– за официални държавни нужди, в т.ч. и с вътрешни 
адресати - гръцка, и за всички останали обществени 
дейности - българска, може да се твърди само под 
диктата на чужда на българската кауза идеология, но 
не и да се докаже! 

Изследователят, който има принос при дешифри-
рането на рунните български надписи е П.Добрев. Той 
публикува своя систематизация на българските руни-
чески знаци, преводи на съвременен български език на 
част от древни български текстове, речник от около 
1000 унугундурски думи, и някои граматични правила на 
нашия древен език. Публикуваните от него преводи на 
български надписи с рунически букви са разнообразни 
по обем и тематика.Това са надписи върху стени, 
предмети за бита,накити и др. След П.Добрев във 
възстановяването на древната българска писменост 
взеха участие многобройни ентусиасти. Те направиха 
опити да четат и превеждат древнобългарски рунически 
текстове. Не се наемам да давам оценка за верността 
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на отделните работи. Особено впечатляващо е, че се 
разкриват надписи с българска руническа писменост, 
които според своята тематика трябва да се причислят 
към християнските, т.е.съдържанието им се отнася до 
Христос, сина Божи, което ДОКАЗВА, ЧЕ РУННАТА ПИСМЕ-
НОСТ Е БИЛА ПОЛЗВАНА ДАЛЕЧЕ СЛЕД НАХЛУВАНЕТО НА 
ГРЪЦКИТЕ ДУХОВНИЦИ В БЪЛГАРИЯ. Например два надписа 
от християнските църквички от Мурфатлар са разчетени 
от П.Добрев като български с рунни букви. Това са 
изписаните със съвременни български букви: „ХУ ДЙУ  
ШЙУ ЦОН Е ДЗУ  ХРЬЗТэ Божи сине свети! Христе!” и „МА 
НО РИ СИСУС ЖЯ НЕ Е Пътят на Исус е 
избавление”(45,с.67). Примерите подсказват, че на 
български се е пишело с рунни букви както преди, така 
и след покръстването, без никакъв намек за успех на 
някаква гръцка културна намеса. 

Намерените многобройни български текстове са 
указание за жизнеспособността на изконната българска 
писменост в пълно съответствие с изложеното дотук, 
т.е. в противоречие с предположенията за гръцка пис-
меност в дохристиянска България. Ето и някои данни, 
извлечени от трудовете на П.Добрев: 

1.Надписи от скалистите църкви при Мурфатлар - 
общо 20 броя(45,прил.2); 

2.Надписи от Плиска,Преслав,Равна,Шабла – десет-
ки на брой(45,с.76-116); 

3.Надписи върху старинни предмети, като този, 
открит от Ст.Ваклинов (46,с.161). 

В противовес на смелостта и усилията на някои от 
водещите в този смисъл изследователи, традицио-
налистите, имащи политическата подкрепа на тогаваш-
ното управление не намериха научните им постижения 
достойни за критика според нормалните правила за 
научен спор. Най-вероятно директивата е била да не се 
предприема дискусия с подобни автори, за да не се 
извадят от анонимност изследванията им за действи-
телното достолепно българско културно минало. И едни-
те, и другите не забелязаха това, което впечатли 
М.Москов, според когото,„...някои изследователи пред-
полагат, че единични глаголически и кирилски букви 
(със звукова стойност ж,ч,ш) са заети от руническото 
писмо”(13,с. 258). Всъщност, мисля си, е време 
българите да оценят ролята и значението на рунните 
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знаци за своята културна традиция и да ги нарекат 
ПЪРВА БЪЛГАРСКА АЗБУКА. 

С всичко изложено дотук отхвърлям хипотезата, 
основана на чужди внушения и съмнителни идеологии и 
не приемам догмата на някои историци да се отхвърлят 
логични съображения въз основа на господстващи док-
трини, изградени върху невероятни теории, които се 
възприемат като неопровержими. Освен двойния си стан-
дарт,тази постановка има много общо със задавания от 
мене и другаде въпрос: дали ако не е намерена майката 
на плуващото в кошница пеленаче, трябва да се мисли, 
че то е родено от самодива, за което битуват пре-
дания? Доктрината на историци, според която само на-
мерените преки археологически свидетелства доказват 
съществуването на исторически събития, изисква да се 
съгласим, че българите не са имали своя писменост. Но 
пък тези учени трябва да приемат, че на същото 
основание БЪЛГАРИТЕ НЕ СА ГОВОРИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. 
Това днес е вече смехотворно, нали?! 

Достойнствата на езика на канове и цесáри ще се 
откроят едва след обстойно изучаване на изходните 
начала на езика на Кирил и Методий, наричан от мен, 
както вече се каза, език на единението на българската 
нация.  

Може да се направи извода, че имаме основание да 
отхвърлим всяко предположение за замяна на изконната 
българска писменост в дохристиянска България с 
гръцка. 

 
4.0.За гръцкото езиково влияние върху 

българския език 
Няма свидетелства за асимилиращо влияние на 

гръцкия език върху самостойността на българския. Това 
обстоятелство говори за неверност на твърде свобод-
ните предположения за практика на официалната българ-
ска власт да ползва гръцка писменост. Произходът на 
думите от речниковия фонд на КМе дава основание да се 
мисли, че броят на гръцките думи в него не 
съответства на очакваното погърчване на българския 
език, ако наистина в последните близо два века преди 
870 г. гръцкият е бил държавният език и вероятно 
литературният език на България и като функция от това 
гръцката култура е доминирала над българската.  
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Няма данни за загуба на фонетичната специфика на 
българския език под гръцко влияние,както и за изпол-
зването на пригодена гръцка или латинска азбука от 
времето преди 870 г. 

П.Пенкова приема едно ограничено нахлуване на 
византийската върху „примитивната” българската култу-
ра, като допуска, че то „...засяга предимно лексиката 
като отворена система, а морфологията и синтаксисът 
се развиват по собствени вътрешни закони”(14,с.555). 
Ако първото може да е резултат от междучовешкото об-
щуване, каквото е трудно да се долови между гърци и 
българи в онзи период(както впрочем и до днес), то 
влиянието на писмеността като фактор на културното 
въздействие се отразява именно в областта на морфо-
логията и синтаксиса. К.Мирчев е ясен:„Проникването 
на гръцките елементи в българския език е ставало по 
два пътя – к н и ж о в е н  и  н а р о д е н, т.е. 
като резултат на непосредствено общуване между гърци 
и българи. Началото на по-усилено книжовно влияние 
съвпада с времето, когато християнството бива въз-
прието от българите като държавна религия”. Той 
продължава:„И гръцкото влияние върху българския език 
се е отразило предимно върху лексиката. Действително 
между българския и гръцкия език могат да се отбележат 
редица общности, особено от синтактичен характер, 
...Но повечето от тези общности са получили на бал-
канска почва много широко разпространение и са типи-
чни за почти всички балкански езици, без да може 
конкретно да се изтъкне кой език е служел за първо-
начален източник. Гръцко влияние в областта на фоне-
тиката и морфологията може да бъде посочено в ония 
български говори, които са разположени на самата 
гръцко-българска езикова граница”(47, с.70). Казаното 
от този голям познавач на българската историческа 
граматика ни дава основание да се замислим дали 
неизвестният или грижовно прикриван източник на общо 
балканските езикови явления не е тракийският език, 
който е един от основните компоненти на езика на 
единението на българите! Т.е. дали предполаганите 
заемки в българския и в другите балкански езици от 
гръцкия не са предварително възприети от гърците 
тракийски езикови специфики или са попаднали в КМе 
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тракийски думи, които предварително са били и погър-
чени. 

Друг много важен извод от горните цитати на 
К.Мирчев ни говори, че естественото проникване на 
гръцки елементи в българския език в резултат от 
книжовното общуване не се установява, независимо, че 
уж българите са ползвали гръцката писменост. Което е 
неправдоподобно. 

Естествено е да се очаква, че в един толкова 
продължителен процес на предполагано общуване на 
битовия български и официалния в България гръцки, е 
било неизбежно мощното влияние на международния 
гръцки език върху езиковия фонд, фонетиката и 
синтаксиса на българския. Но и такива следи не са 
установени. Това К.Мирчев потвърждава категорично: 
„Народни гръцки думи са могли да съществуват в IX в. 
в езика само на ония славяни, които са живеели в 
непосредствена близост с гръцко население.”(53, 
с.13). 

Пътят за насищането на един език с чуждици 
ние,българите, познаваме отлично. Основен, ако ли не 
и единствен фактор, е стремежът на нашите сънародници 
да покажат как добре ползват чужди езици. Те обичат 
да демонстрират своите познания и заместват без вся-
какъв повод съществуващи и твърде добре стоящи в реч-
ника ни български думи. По този начин в гово-римия 
език и до голяма степен в научни и културоложки 
публикации попадат чуждици, за да се закрепят там 
трайно. Обслужващите книжовната практика от дворцова-
та канцелария на дохристиянска България са имали пъл-
ната възможност да насищат своята реч с гръцки думи. 
Това беше фактически опровергано с горните доводи. Те 
са достатъчно основание да сме убедени, че гръцко 
езиково влияние не е съществувало в рамките, съответ-
стващи на очакваното погърчване на българския език, 
ако наистина в последните два века преди 870 г. 
гръцкият е бил литературният и държавният език на 
България. К.Мирчев обръща внимание, че редица гръцки 
заемки от книжовен характер са попаднали в нашия език 
чрез руско и западно посредничество, които са късни. 

От казаното произтича, че гръцката култура не е 
имала мечтаното от някои „родни” среди влияние над 
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българската, но и че българската интелигенция тогава 
е държала все още на езиковата си традиция. 

За да проверя горните заключения, анализирах 
произхода на част от речниковия фонд на КМе, пред-
ставен от Д.Иванова-Мирчева и А.Давидов в техния Ма-
лък речник(1). При моето изследване за наличие в него 
на гръцки думи бяха проверени по метода на случайния 
подбор 86 страници от страница 60 през 10 до 480 и от 
страница 61 през 10 до 481 с общо 1608 думи. От всич-
ките проверени думи се оказаха с гръцки произход  
общо едва 37 броя – 2,30%, от които със специфично 
християнско религиозно значение – 17 бр.-1,06 %(напр. 
евангел, епарх, епископ, клир, производните им), като 
останалите 20 бр.-1,24% са със светски характер. 
Установиха се на основа „елини” 5 думи, които не се 
третират като заемки, защото са етноними. Преценявам, 
че възприетите от Просветителите в техния речников 
фонд гръцки думи с граждански значения представляват 
интерес: гнафеи-тепавичар, егокер-зодиакален знак 
козирог, емприсмъ-пожар, епендит-горна дреха, касия-
канела, катаарос-бръмбар, катапетазма-завеса, катали-
кии-всеобщ, вселенски, кинъс-данък, кустодия-стража 
(но и от латински), параскевги-петък, паропсида-блю-
до, сканъдал-съблазън, изкушение, статир-монета, тек-
тон-дърводелец ( всички те отхвър-лени от българската 
езикова традиция) и кентурион-стотник(латинската дума 
центурион), кивот-ковчег, стамна-стомна, стомах-сто-
мах, хризолит-скъпоценен камък. Веднага се забеляз-
ва, че преобладаващата част (14 от 19) не са придо-
били в нашия език устойчива гражданственост, което 
доказва нищожното гръцко езиково влияние в българ-
ския. От направения анализ можем да извлечем изклю-
чително важния извод за езика на Кирил и Методий, в 
който извън религиозния речник няма попаднали такъв 
брой гръцки заемки, които биха свидетелствали за 
трайно културно – езиково влияние на гръцкия и не-
говата писменост. Не бива да отминаваме с прене-
брежение факта, че все пак някои от посочените от 
Д.Иванова-Мирчева и А.Давидов гръцки заемки са извле-
чени от:„а) Писмени паметници от X - XI в.-...” и „б) 
Стб писмени паметници, запазени по по-късни преписи-
...”(1,с.5,6), чието време на преписване е трудно да 
се определи. Самият този факт говори недвусмислено за 
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неизбежно времево разширяване на гръцкото словесно 
проникване в българския речник през византийската 
зависимост и в преписите, манипулирани идеологически 
от клириците, служещи на византийско-татарската 
идеология. Фактът, че създателите на КМе не са 
допуснали в езика си забележимо лингвистично гръцко 
участие е доказателство, че очакваното езиково влия-
ние, резултат на ползваната уж от културните българ-
ски среди до 870 г. гръцка писменост, не се оправ-
дава. Този извод отхвърля отново вариантите 1 и 2 за 
писмеността в дохристиянска България. 

След изложените обосновки трябва да се признае 
за пореден път, че няма следи да е ползвана като 
официална гръцката писменост в дохристиянска Бълга-
рия. 
 

 
 
5.0. Заключение 
Знам, че оспорваната тук теза е била и е все още 

непоклатима идеологическа догма, която не допуска 
обсъждането на национално значими за българския народ 
исторически и културни знания. Знам, че аргументите 
на моето несъгласие с традиционализма относно 
българската самостойна руническа писменост не биха 
могли да бъдат за славистите достатъчно убедителни, 
но се надявам, тези мои аргументи да имат достойн-
ството да предизвикат нови задълбочени изследвания и 
от други обективни анализатори. Това се дължи на 
осмислените от все по-широки обществени кръгове 
сведения за нещо покрито, което (не)идентифицирани 
сили крият от българите. У нас се знае вече твърде 
много за миналото ни и е време все повече профе-
сионалисти да се включат в защитата на древната 
Българска държава и да работят за реабилитацията на 
духовното величие на нейния народ чрез разкриването 
на една от най-пакостните за националното достойнство 
на българите историческа измама – липсата на само-
стойна писменост в дохристиянска България. 

Не е възможно в многобройните гръцки християнски 
и светски архиви да не са запазени писмени следи от 
дохристиянския период на България. Още повече ако 
биха били на гръцки! Също толкова е невъзможно да 
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няма такива в архивите на Западната православна църк-
ва, пренесени най-малко от участниците в римската 
религиозна мисия от 866-870 г. и от участниците в 
делегацията за издигането на Българската църква до 
патриаршеско ниво през 893 г., както и в първите 
години след това. Като се има предвид великогръцката 
мания за културно водачество на Балканите в обсъж-
дания период, не би могло да има по-желани за 
изнасяне пред научната европейска общност български 
официални писмена на гръцки език. Но такива не се 
представят, защото очевидно не съществуват, а написа-
ните с българската руническа азбука – защото не е в 
полза на гръцката идеология. Още по-малко вероятно е 
да не са съхранени в Русия,Украйна, Молдова, Румъния 
и Сърбия древни български писмена, изписани с руни 
или Глаголица. Впрочем, на фона на всеобщите твърде-
ния за липсваща в руските библиотечни фондове българ-
ска древна книжнина, вече може да се прочетат 
признания на руски автори за намиращи се в Русия 
писмени паметници и в т.ч.например мирния договор 
между василевса Йоан Цимисхи и Святослав Киевски от 
971 г. Съобщение за това прави И.И.Срезневски в 
Древние памятники русского письма и языка, СПб 1882г. 
с.7, което Р.Павлова перифразира:„В доказательство 
того, что русские использовали славянское письмо, 
можно привести факт с грамотой  С в я т о с л а в а, 
выданной им Иоанну Цимисхию в Доростоле (Силистре).На 
основании ошибок в написании еще И.И.Срезневский с 
несомненностью доказал, что еë сохранившийся текст 
переписан с глаголического оригинала”(48,с.27). Оце-
нявам голямото значение за българската историческа 
памет да се познава съдържанието на споменатия дого-
вор, който поне в 1882 г. е бил „сохранившийся” в 
Русия. 

Оказва се, че всъщност крупни пазители на наши 
древни писмени паметници са Руската православна църк-
ва и руските държавни книгохранилища. Ако нещо е до-
стигнало до нас, то се дължи предимно на открива-
телството и популяризирането на нашите културни ста-
рини от руски изследвачи от миналите два века. Трудно 
се допускат на повърхността документи, които носят 
информация за водещо българско политическо и културно 
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влияние върху новосъздаващите се около Киев държавни 
образувания през X и XI век. 

Според Р.Павлова М.В.Щепкина в „К изучению 
Изборника 1073 г.- Изборник Святослава 1073 г.,сбор-
ник статей”(1977)„...связывает брак Владимира и ца-
ревны Анны с перевезением росскошной библиотеки царя 
Симеона в Киев”(48,с.29). Р.Павлова продължава:„это 
предположение М.В.Щепкина выдвинула на основании того 
факта, что на Руси сохранились роскошные копии с 
болгарских царских оригиналов X века”(48,с.28). Това 
твърдение е свръхинтересно, предвид използването на 
глагола „са се съхранили”, но никой все още не ги е 
показал. Защо ли? 

Принуден съм да повторя едно изключително важно 
съждение, което като че ли е убягнало от задълбочения 
анализ на съответните изследователи. То оценява висо-
ко значението на неоспоримия кратък срок, през който 
културният живот в България е бил овладян от езика и 
от писмеността, създадени от Кирил и Методий и 
техните сподвижници. Защото ако българските книжов-
ници не са имали до Борис и през неговото управление 
традицията да пишат на български език или ако техните 
писания са били до тогава на гръцки език и с гръцки 
букви (т.е.с гръцка  писменост), несъмнено не е било 
възможно да се създаде българската оригинална и 
преводна литература в нищожния исторически срок, 
ограничен от годините на властване на цесáрите Симеон 
и Петър. Това трябва да се разбира в смисъл, че върху 
българските творци не е тежала рутината да ползват 
гръцката писменост. За съпоставка имам пред себе си 
съвременната обстановка в България, където вече 
повече от 20 години традицията от мощното славистко 
(с еквивалент на панславянско) влияние върху българ-
ската наука е преодоляна само в съзнанието и твор-
чеството на непрофесионалните изследователи. Акаде-
мичните и университетски среди не са показали забеле-
жими намерения за подобно преосмисляне на българската 
историография за познанието на самостойния КМе. 

Скептицизъм към вероятността да са съществували 
надписи от предхристиянския период на Българската 
държава, изписани с българска рунна писменост, е бил 
проявяван предимно от руски учени. В.Бешевлиев раз-
казва:„Руският учен В.Макушев се усъмнил в истин-
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ността на надписа(става дума за втория строителен 
надпис на кан Омуртаг-доп.мое С.Д.) и писал: „Това не 
е ни повече, ни по-малко освен pia fraus (т.е.свещена 
измама) на българските патриоти” (5,с.123). Действи-
телно този цитат не може да задължава руската наука в 
цялост, но може би В.Бешевлиев по своя си начин ни 
подсказва, че внушението, което българските историци 
са възприели твърде въодушевено за невъзможността да 
са съществували надписи от предхристиянския период на 
България с българска писменост, са дошли от научната 
прислуга на руските имперски кръгове. 

Известното военнополитическо противопоставяне 
между България и Византия през дохристиянския период 
прави обявеното от славистиката доминиране на гръц-
ката култура над българите невъзможно. Това разбиране 
не е чуждо за освободените и реалистично мислещите, 
защото трайното заимстване на писменост от вековния 
враг би било неизбежна предпоставка за загуба на 
политическа независимост. Ще изкажа отново универ-
салното правило:Писмеността дава възможност за пре-
даване и натрупване на знания, които са сила и власт. 
Не може да съществува държавна машина, която да е го-
това да дели властта си с когото и да е. Няма мотив, 
който да оправдава заимстването на гръцката писменост 
при наличие на българска, която реално е обслужвала 
цялостния живот в страната. Така отново стигаме до 
очевидния извод: българите не са допуснали да 
променят до 870 г. своята самобитна писменост, осно-
вана на изконния им език и неговата рунна азбука. 
Логично развитие на това достойно поведение на бъл-
гарските владетели е укрепването на националното 
единение на народа на България чрез създаването на 
КМе и съответната му глаголическа азбука и благода-
рение на тази модерна писменост да се завоюват 
върховите позиции на българската култура преди визан-
тийската зависимост от 1018 г. 

За културното ниво на древната българска циви-
лизация и за нейното потъпкано от насилници достойн-
ство са от ОГРОМНО и ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ доказа-
телствата, че БЪЛГАРИТЕ СА ДОШЛИ НА БАЛКАНИТЕ СЪС 
СВОЯТА ОРИГИНАЛНА ПИСМЕНОСТ И СА Я ЗАПАЗИЛИ ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ДОХРИСТИЯНСКИ ПЕРИОД НА СВОЯТА ДЪРЖАВА, та до 
принудата да я изоставят през ПРОЛЕТТА НА 870 г. 
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Забраната, дошла от Византийската империя, не е могла 
естествено да възпре ползването на руническата писме-
ност от българите десетки години след това. 

Не се отнасям с търпимост към съждения, според 
които империя като Българската не би направила необ-
ходимото, за да има самостойна култура. 

Резултатът от настоящото проучване е сериозен и 
неотклоним повик към тези, които дават тон в нашата 
историческа наука, да излязат от властващата догма-
тика и се вслушат в гласа на достоверното минало, 
озвучен от многобройните инакомислещи изследователи. 

Давам си сметка, че не съм в състояние да изчер-
пя целия доказателствен масив в полза на основната ми 
теза. Надявам се,че посочените опорни пунктове на 
моите възражения ще мотивират бъдещи изследвания. 

В раздела, в който изложих становищата на някои 
български учени, с които те пригласят на хипотезата 
за ползваната от дохристиянската Българска държава 
гръцка писменост като официална, споменах, че същите 
тези учени са пропуснали да изложат становище по 
това, дали извън писмеността на държавната канцелария 
не е била ползвана в България и друга писменост. По 
този начин те са пренебрегнали проблема за задово-
ляване на нуждите от писмена култура на широк кръг 
активни българи като религиозни и културни дейци, 
производители на стоки и услуги, данъчни служители, 
военни командири, обучаващи подрастващите на техния 
изконен език и писмо, и много, много други. Това са 
хората, които благодарение на ползваната самостойна 
писменост на дохристиянска България, осъществявали 
успешно своите обществени функции и са направили щото 
държавата и обществото да просъществуват. 

БЕШЕ ДОКАЗАНО, ЧЕ НОВАТА ВЛАДЕТЕЛСКА ПОЛИТИКА НА 
КАНА СЮБИГИ И цесáр КРУМ ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО НА НОВО-
ПРИСЪЕДИНЕНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ СЪСТАВКИ НА БЪЛГАРСКОТО 
НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОБЩОДЪРЖАВНИТЕ ЦЕЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА МИНЕ 
ПРЕЗ ЕТАПА ДА СЕ ПОЛЗВАТ В СТРАНАТА ДВА ТИПА 
ПИСМЕНОСТ: ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ ОБЩУВАНЕТО НА МОНАРХА С 
БЪЛГАРИТЕ ПОСРЕДСТВОМ РУННАТА ПИСМЕНОСТ, А ЗА ЗАВАРЕ-
НИТЕ ПО НАШИТЕ ЗЕМИ ТРАКИ, СЛАВЯНИ, ГЪРЦИ И ДРУГИ 
ПЛЕМЕНА, КАКТО И ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ И КОРЕС-
ПОНДЕНЦИЯ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА УСПОРЕДНО И ВРЕМЕННО ГРЪЦ-
КАТА. 
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Духовният възход на България след 893 г. 
изключва предположенията на българския национален 
нихилизъм, какво че, българските владетели са могли 
да се откажат от изконните си език и азбука, а са ги 
заменили с тези на един постоянен враг. 

Ако трябва да останем в мътните води на онази 
историография, не ни остава друго, освен да упрекнем 
българските канове и цесáри, и техните книжовници, 
през периода поне между 681 и 870 г., в примирението 
да имат за писменост на държавата си тази на враж-
дебната Византия. И да вярваме, че никой от тях не е 
разбирал истинската цена на културната зависимост за 
БЪЛГАРСКАТА държава и не е направил опит да отхвърли 
диктатурата на прословутите гръцки език и писменост в 
полза на самостойността на българските. И Крумовци 
ли? Нямам сериозно основание за такова мислене. 

Доказа се, че в съчинението на Черноризец Храбър 
„За писменáта”, за което съдим от двата кирилически 
преписа на неговите глаголически доработки (Берл и 
Марч) е съхранено изключително важното сведение, 
съгласно което Българската държава и общество не са 
имали оригинална за своя език писмена система само 23 
години, което може да е било между 870 и 893 г. Искам 
да вярвам, че с изложените аргументи и доказателства 
предизвиквам съмнение в оспорваната доктрина, както и 
че свеждам представата за нея до нивото на недока-
зуемо предположение. Примиреното приемане на традици-
онната хипотеза от безкритично присъстващите в бъл-
гарската наука може да се обясни единствено с 
непреодолимия авторитет на завършили образованието си 
в Русия и наложената принуда от болшевишката полити-
ческата система у нас след Втората световна война. 

Разкритието на Черноризец Храбър, което доказва 
традицията на българите да изсичат върху скалите 
престижни изображения на своите богоизбрани владетели 
и възхваляващите ги там надписи, като акт на рели-
гиозно творение е своеобразен връх в защитата на 
изконната българска цивилизация. Съпротивата на док-
тринерите не ме притеснява. Вероятно ще се появи онзи 
дух, който ме прави да съм горд българин. 

С всичко тук изложено се стига до един от върхо-
вете на значимостта на Апологиите на българските 
писмена: Българската държава не е ползвала като 
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официална гръцката писменост въобще или само гръцката 
азбука преди присъединяването на нейната църква към 
диоцеза на Цариградската патриаршия през 870 г. 

Храбър не подсказва, че заедно със съществу-
ването на българска писменост преди 870 г. канове и 
цесáри са си служили за официалните си дейности в 
България с гръцка писменост. Горните изводи отхвърлят 
като невъзможни варианти 1 и 2 и оставят единствено 
реална за дохристиянска България нейната изконна рун-
на българска писменост, т.е.вариант 4. 

Ще ми се да отбележа, че двете български дора-
ботки на „За писменáта” са били съхранени на запад от 
България и са останали извън полезрението и въз-
можностите да бъдат опорочени от тези, които са пола-
гали максимални усилия да дискредитират българската 
цивилизация и духа на българския народ. 

Заслужава да се изтъкне, че успоредно с разра-
ботката на темата беше установено изкуственото създа-
ване на КМе, ако не от четирите компонента – унугун-
дурски, славянски, тракийски и евентуално хунски, по-
не от първите два. 

В направените по-горе анализи за същността на 
българските каменни надписи, в светлината на Храбро-
вите сведения, направих извода, че всичките те пред-
ставляват летописи за събитията в Българската държа-
ва. 

Искам да вярвам, че с настоящите разкрития се 
слага край на тегнещата върху България несигурност 
относно самобитната културна независимост на държа-
вата през дохристиянския ù период. 

Резултатите от това изследване дават достатъчно 
основание за поредна реабилитация на културата на 
древните българи. 

Тази монография е начално щафетно бягане по пис-
та, устремена към нови исторически истини. Не храня 
илюзии, че тя е научен труд, но вярвам, че, като из-
раз на моя спор с властващата идеология, е проява на 
публицистика, която има бъдещето да бъде оценена. 

Каменните пластики и рунната писменост на Дунав-
ска България поставят българското племе в нова пози-
ция сред културните народи на Европа и света. Тя е 
особено ценна на фона на всички антибългарски интри-
ги, защото националната характеристика на изкуството 
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и писмеността е основен белег за представителност и 
устойчивост на всяка държавност. 

 
Ключови думи: Черноризец Храбър, дохристиянска 

писменост, погани, български език с гръцки букви. 
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впечатленията Ви от прочетеното. Това може да се направи 
на адреса ми diamondsv@abv.bg 
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