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СЛАВЯНСКИЯТ ПАЛИМПСЕСТ В COD. VAT.GR. 2502 
ПАРАДОКСИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА МИСИЯ, ИТАЛО-

БЪЛГАРСКА СЛЕДА И АКСИОМА ЗА ЕЗИКА 
 

Трендафил Кръстанов (София) 
 
 
 Когато проф. Христо Трендафилов проследява научния път на 
незабравимия Пейо Димитров, накрая споменава, че той замислял ново 
издание „Палимпсест” и надеждата му, че учениците, последователите и 
приятелите му ще разчетат Палимпсеста (Трендафилов 1996:14). 
 Кирило-Методиевистиката през последните два века е обхваната в 
библиографски справочници (Дуйчев, Кирмагова, Паунова 1983 и други). 
През последните десетилетия бяха публикувани редица нови извори, 
изследвания и справочници, които дават възможност за нов поглед към някои 
парадокси и митове. 
Стив Джобс напомни Memento mori! Преди 7 години бях отстранен от 
института като „навършил пределна възраст”, затова съм длъжен да проследя 
своя път и да изкажа някои мисли и предположения като опит за разчитане на 
„Славянския” ватикански палимпсест... 
     *** 
 Ихор Шевченко е американски учен, по произход украинец, роден в 
Полша през 1922 г., завършил класическа филология в Прага, от 1949 г. 
живял и творил в САЩ, създал и ръководил Harvard Ukrainian Studies, 
коригирал датировки, фалшификации и научни митове. „Той е убеден, че 
научната и псевдонаучна литература на православните славяни се състои 
изцяло от гръцки текстове, които са преведени главно в България” 
(Измирлиева 2003:534-538).  
Проф. Шевченко посочва три парадокса относно Кирило-Методиевската 
мисия:  
1. Мисията сама по себе си, е неуспех. Успехът и започва след смъртта на 
двамата мисионери и то не в Моравия, а в България. Основна причина за този 
обрат е българската политическа мощ по времето на цар Симеон, която 
осигурява автономна културна политика и дори възможност да обърне 
византийската мисия срещу самата Византия. 2. - противоречието между духа 
и на равенство и добронамереност към славяните и традиционните 
византийски методи на културна експанзия; 3. - безпрецедентният разцвет, с 
който старославянската литература започва своето развитие. Шевченко дава 
изключително висока оценка на преводната и оригинална книжнина в 
България през ІХ-Х в., като я поставя на равнището на най-добрите 
постижения във Византия по същото време (Ševcenco 1964, Измирлиева 
2003:535-536). 
 В рапорта му относно новооткрити глаголически ръкописи в Синай 
той твърди, че глаголическите ръкописи били създавани в южноиталийски 
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гръцки скриптории (Ševcenco 1982), а думата вивлиотикарь като аргумент 
за твърдение, че Житие Кирилово било написано от „грък”, присъствал на 
погребението на св. Кирил Философ в Рим, и хипотезата, че авторът на ЖК е 
свързан по-скоро с Рим, отколкото с Константинопол или Моравия; този 
латинизъм показва, че житиеписецът е познавал по-добре римската, 
отколкото византийска административна номенклатура, той е бил по-
осведомен за топографията на Рим, отколкото за географията на Велика 
Моравия. Следователно авторът на първото произведение на славянската 
литература или поне неговите информатори трябва да се търсят в Рим сред 
онези гърци, които според ЖК погребват тленните останки на Първоучителя 
(Ševcenco 1998, Измирлиева 2003:536). 
 Аз не съм ...ист,  аз съм просто човек, завършил Софийската духовна 
семинария, където се изучаваше новозаветния гръцки език. Там моят учител 
г-н Ганчо Велев ми каза: „Учи и латински език, който открива по-широки 
хоризонти! Стани необходим!” Вечна му памет! След това следвах 
класическа филология и изучавах и новогръцки език, с който си изкарвах 
хляба в Института за балканистика. 
 През 1980 г. проф. Александър Милев ми възложи да преведа писмо 
от Григор Пърличев до Петко Р. Славейков от 1867 г., което започва така: 
Γραφω γρεκιστι Βουλγαρος ων − „Аз съм българин, пишещ на гръцки език” 
(Кръстанов 2002а). Този българин от Охрид пише и други свои творби на 
гръцки език. С поемата си  Арматолос  през 1860 г. той печели първа награда 
на конкурс за поети в Атина, а на следващата година пише поема Скендербей, 
но поради българското му съзнание вече не е награден. „Автобиография”-та 
си обаче той пише на своя български език (Пърличев 1970, Николова, Колева 
2003:419-421, Кръстанов 2002а). 
 
ГРЪЦКИ ОПИТ ЗА УНИЯ ПРЕЗ 1232 Г. СЪС СВЕДЕНИЕ ЗА 
„МНОГОПЛЕМЕННИЯ РУСКИ НАРОД” И „ЦАРСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ 
С ВЕЛИКИ ПОБЕДИ” 
 През декември 1981 г. в Рим попаднах на сведение за преписи на 
гръцки език на писмо от 1232 г. от вселенския патриарх Герман ІІ (тогава в 
Никея) до папските кардинали, където се изразява неговото гръцко съзнание 
и свидетелство, че не само гърците, но и други източни народи желаели уния 
с Рим, сред които били и „многоплеменния руски народ <...> и царството на 
българите с велики победи” (Кръстанов 1991). И до сега у нас се твърди, че 
това писмо било фалшификат на папската канцелария, затова то не е 
поместено нито в ЛИБИ, нито в ГИБИ? Не можех да открия преписа във 
Ватиканската библиотека, защото започваше Коледната ваканция. 
 Тогава посетих манастира Гротаферата на юг от Рим, където бях 
смаян: аз виждах и слушах византийско богослужение на старинен гръцки 
език от духовенство като православното, но... накрая споменава епископа на 
Рим! Очудването ми продължи в началото на 1982 г., когато бях настанен в 
Colegio Greco в Рим, където имаше няколко гръцки студенти, другите бяха от 
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различни народности: ректорът беше белгиец, зам.-ректорът – ирландец, 
имаше французин, малтиец, повечето бяха студенти итало-албанци, и аз – 
българин в „Гръцки колеж”, както преди 1100 години Йоан Екзарх е „работил 
в Рим” (Ангелов 1984) сред други подобни „гърци” от Сирия, Египет и др.  
  
„СЛАВЯНСКИ” ТЕКСТ В ПАЛИМПСЕСТЕН COD. VAT. GR. 2502 
 Търсейки сведения за писмото от 1232 г., попаднах на непубликуван 
Инвентар на гръцки ръкописи във Ватиканската библиотека от д-р 
Николопулос, предоставен ми любезно от проф. Paul Canart, на когото отново 
благодаря. Там видях само, че в този кодекс имало „славянски текст” и нищо 
друго. За гръцкия палимпсест беше посочено съдържание, за „славянския” – 
нищо! След изработването на съответните фотоси и дълго взиране успях да 
идентифицирам няколко думи: æèâ© âîä©...æåíà и да установя, че това е 
евангелски текст на кирилица, а видимите инициали В, Р и други показват, че 
това е кратко изборно евангелие или апракос (Кръстанов 1983, Krastanov 
1988, Кръстанов 1988). 
 През април 1982 г. в Сполето се запознах с проф. Рикардо Пикио и 
той ме подтикна да направя съобщение за откритието. То бе преведено от д-р 
Paolo Vian на италиански и аз го представих в дискусията относно доклада на 
проф. Ядран Ферлуга за Византия и южните славяни. Може би поради 
напомнянето за откритието на Битолския надпис на цар Иван Владислав от 
1015/1016 г., който разрешава въпроса за българския произход на цар Самуил 
и неговата държава и отговора на проф. Ферлуга, че надписът можел да се 
тълкува и по друг начин, съобщението ми за откритието на славянски текст в 
палимпсестен гръцки кодекс остана непубликувано? 
 През 1985 г. изнесох доклад в Рим за „Кирилски евангелски препис от 
Х-ХІ в. в „Български палимпсест” (Vat. Gr. 2502)” (Krastanov 1988). На 
следващия ден във Ватиканската библиотека проф. Ихор Шевченко ме 
поздрави за доклада, предаде ми отпечатък от статия на проф. Horas Lunt с 
негов интерес за новооткрития славянски палимпсест във Ватикана. Когато 
му казах за откритията на Георги Попов и Стефан Кожухаров, той заяви, че 
ако те не са на световен език, обикновено учените от Западна Европа и САЩ 
не могат да ги следят, затова препоръча да бъдат превеждани.  
 Ето и първия ми неуспешен опит за превод в САЩ. Проф. Шевченко  
ме попита дали бих се съгласил доклада ми да бъде преведен на английски и 
да бъде публикуван в Harvard Ukrainian Studies. Съветвах се с акад. Иван 
Дуйчев и той ми препоръча да се съглася. Написах саморъчно, че съм 
съгласен моя доклад да бъде преведен и публикуван там. След известно 
време секретарката на проф. Шевченко ми писа, че някой от редакцията не 
бил съгласен с моите твърдения за Малоазийската теория?! Това ли е 
свободата на мненията в науката в САЩ?  
 През 1988 г. излезе от печат статията ми, където твърдя, че това е най-
стария препис на първия превод от светите братя Кирил и Методий преди 
Моравската мисия от 863 г. (Кръстанов 1988). На Х-ия международен конгрес 
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на славистите, след моя доклад, проф. Лидия П. Жуковска заяви: Это 
бесспорно болгарский памятник десятого века, а в посвещение на нейното 
издание на Мстиславовото евангелие написа: первооткрывателю 
древнейшего славянского апракоса – Ватиканского палимпсеста. Л. 
Жуковская 21/ІХ-88. 
 През 1992 г. публикувах статия за Малоазийската теория с таблица за 
„охридизми” и „преславизми” във Ватиканското евангелие, където личи, че в 
този български паметник на кирилица от Х век няма „преславизми”, а 100 % 
„охридизми”, което означава, че те не са „охридизми”, а просто архаизми от 
говорите на европейските мизи или българи, преселени в Мала Азия още през 
VІІІ век или сто години преди преводите на Константин Философ и брат му 
Методий (Кръстанов 1992:24). 
 След публикуването на Ватиканско евангелие от Х в. (Кръстанов, 
Тотоманова, Добрев 1996) последва определението на специалисти, че това е 
най-стария славянски ръкопис (Дограмаджиева 1997); „въз основа на 
известното досега може да се твърди, че Ватиканското евангелие е по-
старо от познатите старобългарски паметници и със сигурност трябва да 
се отнесе към началото на Х в.” (Тотоманова 2003:640) и  „палимпсестът е 
по-старинен от Савина книга” (Мъжлекова 2004:274). 
 През 1996 г. попаднах на неизвестен препис от Службата на св. 
Кирил Философ в ЦИАИ 113 и предположих, че в нея има акростих САВА ПЯ 
и КЛ в богородичните (Кръстанов 2000), а след това очертах образа на 
българския книжовник и светец Сава Седмочисленик (Кръстанов 2002). 
  
ЗАГАДКАТА НА „ОХРИДСКАТА ЛЕГЕНДА”  
 В търсенето на сведения за св. Сава Седмочисленик попаднах на 
Бератска или Венецианска служба на св. Седмочисленици от ХІV в., 
публикувана през ХVІІ или началото на ХVІІІ век: 
 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΑ Των αγιων και ισαποστολων επτα φωστηρων της 
Βουλγαριας, Και Δαλματιας. Κυριλλου, Μεθοδιου, Κλημεντος, Nαουμ, 
Γορασδονος. Αγγελαριου και Σα(β)βα (Cyrillomethodianum, X, 1986, p.319), 
където „Охридската легенда” е посочена като Житие на св. Сава 
Седмочисленик (Кръстанов 2000:206)  
   „ОХРИДСКАТА ЛЕГЕНДА” като 
ЖИТИЕ НА СВ. САВА                               ЖИТИЕ НА СВ. КЛИМЕНТ 
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ κς`.   Tη αυτη ημερα (κζ′ ιουλιου).  
Μνημη των αγιων, και ισαποστολων,     Μνημη του εν αγιοις πατρος  
επτα φωστηρων της Βουλγαριας και       ημων αρχιεραρχου και  
Δαλματιας. Κυριλλου, Μεθοδιου,           θαυματουργου Κλημεντος, 
Κλημεντος, Ναουμ, Γορασδονος,         επισκοπου Βουλγαριας, 
Αγγελαριου. Bρετικε μονο ενου            του εν τη Αχριδι. 
και αυτου του αγιου Σαββα. 
Ουτος  ο μεγας πατηρ ημων και της Βουλγαριας φωστηρ το μεν γενος ειλκε
ν εκ των Ευρωπαιων Μυσων, ους και Βουλγαρους ο πολυς οιδεν ανθρωπος,
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 παλαι μεν εκ του κατα Προυσαν Ολυμπου προς τον βορειον ωκεανον και τ
ην νεκραν θαλασσαν... 
μετα δε συχνων χρονων παραδρομην δυναμει βαρεια τον Ιστρον περαιωθε
ντων και τα γειτονευοντα παντα κληρωσαμενων, Παννονιαν και Δαλματια
ν, Θρακην και Ιλλυρικον και πολλα της Μακεδονιας και Θετταλιας.μετα τ
ου Αγγελαριου, Κλημεντος       μετα του θειου Ναουμ, Αγγελαριου 
Γοραζδονι και Ναουμ    και Γορασδου 
την ιεραν μετ′επιμελειας εξεδιδαχθη γραφην, μεταγλωττισθεισαν συνεργει
α τη κρειττονι προς την ενθαδε Βουλγαροις διαλεκτον υπο Κυριλλου, του 
ως αληθως θεοφορου και ισαποστολου πατρος και πρωτον συν Μεθοδιω τω
 πανι διδασκαλω θεοσεβιας και της ορθοδοξου πιστεως τω Μυσων εθνει. 
Cyrillomethodianum, X, 1986:319-Иванов 1931 (1970):316-317. 
  „ОХРИДСКАТА ЛЕГЕНДА” като житие, и то на Сава.: 
 
ЖИТИЕ НА СВ. САВА            ЖИТИЕ НА СВ. КЛИМЕНТ 
Месец ноември 26.                27 юли. 
Памет на Кирил, Методий,      Памет на светия отец наш 
Горазд, Ангеларий,                  архийерарх и чудотврец 
Климент, Наум и Сава.                      Климент, епископ на Бъл- 
Беше намерено само едно         гария в Охрид. 
 “Този велик наш отец и български светилник бе по род от 
европейските мизи, които обикновеният човек нарича Българи и които 
бяха прогонения някога...от Олимп при Пруса към Северния Океан и 
Мъртвото море. След много години те преминали  с голяма войска Дунава и 
завладели всички съседни земи: Панония и Далмация, Тракия и Илирик и 
голяма част от Македония и Солунско. Оттук води началото си този мъж. 
Бидейки избран още от майчината си утроба, 
подобно на Самуил                                                         липсва 
да служи Богу още от младенчество възлюбил   
боголюбивия живот, той пръв заедно 
с Ангеларий, КЛИМЕНТ,                       с божествените Наум,  
Горазд и Наум                                       Ангеларий и Горазд 
с прилежание изучи Свещеното писание, което с Божие съдействие бе 
преведено на този български език от Кирил, истински богомъдрия и 
равноапостолен отец и пръв, заедно с великия Методий, учител на 
мизийския народ в благоверие и православна вяра”(Cyrillomethodianum, X, 
1986:319 сл. превод Иванова 1986:630-632) (Кръстанов 2002:206; Кръстанов 
2008:586-587). 
 
ЕПИСКОПИЯТА НА КЛИМЕНТ ВЕЛИЧКИ В ПРОВИНЦИЯ ЗАПАДНА 
БЪЛГАРИЯ 
 Търсейки други сведения за св. Сава, прегледах отново старите си 
записки от Ватиканската библиотека, където бях записвал имена на епископи 
от Константинополския диоцез, както и имена на епископи от български 
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земи, които са непознати на фанариота Аристархи Ставраки бей, проучвал 
последователно списъци на епископите на Константинополската патриаршия  
в продължение на половин век като неин велик логотет и оставил своите 
списъци във Ватиканската библиотека (Кръстанов 1999). Така попаднах на 
списък на епископи в град Велеград и Канина в Южен Епир: Филарет, 
Серафим, Сергий 878 г., Даниел, Климент 906 - + 25 юли 916 (Cod. Vat. Gr. 
2492, f. 82r). И до сега в Папския годишник епископията се споменава като 
почетна в Провинция Западна България  Bela (Velitza), Bela, belen(sis) 
provintia Bulgaria occidentale. In: Annuario pontificio. Citta del Vaticano, 
1972:608 (Кръстанов 1999:50-52, Krastanov 1999). 
 Любопитни са сведенията с имена на епископи, посочени като 
участници във Фотиевия събор от 879 г., непознати на Аристархи от 
никакви извори: Иоан, Константин, Методий, Петър, Сава, Стефан, 
Теодор (Кръстанов 2010:186). 
 Новите факти позволяват да предполагаме, че е възможно и в други 
извори да бъдат открити имената на тези и на други епископи в просторната 
държава България от 866 до 870 г., когато са били построени седем съборни 
църкви от българския владетел Борис-Михаил (852-889), които са били 
подчинени на Рим. Очевидно в Дунавска България след 866 г. е имало 
десетки епископства, подчинени на епископа на България (Павел 866-868, 
Гримоалд 868-870, Методий епископ Сирмийски от Рим за Илирик от 869 г., 
който се владее от българите (Драгова 1997:90-96), от 870 г. подчинени на 
архиепископ на България Йосиф или Стефан в Източна България; Може би 
Агатон Моравски е за провинция Западна България, заменен през 879 г. от 
архиепископ Методий Моравски и на България, а след 885 г. - от 
архиепископ Йоан Моравски (Кръстанов 2001а, 2004, 2010).  
  
 КУЛТ НА СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ  
 Идентифицирането на епископията на Климент Велички в град 
Велеград или Бела (Велица) в провинция Западна България, сега Берат в 
Албания,  дава отговор на загадката защо култ към св. Седмочисленици няма 
изобщо в Русия, в Чехословакия имало от 1971 г., в Югославия – от 1986 г., а 
именно в Южна Албания и Охридско се намира най-развит култ към тях 
според чешкия академик Мареш (Мареш 1989) - защото там са открити 
мощите на св. Ангеларий и Горазд и частици от мощите на св. 
Седмочисленици (Бакалова 2003, Кръстанов 2005), редица описани и 
непубликувани икони и фрески (Бакалова 2003), както и двете Служби на св. 
Седмочисленици: освен известната Мосхополска Служба от 1742 г. от 
иеромонах Григорий (Бърлиева 2003), през ХХ в. стана известна и друга от 
ХІV в., според сведение от ватикански кодекс, дело на Драчкия митрополит 
Григорий от ХІV в. (Кръстанов 2005), където има и отделен канон за 
Ангеларии и Горазд с акростих: ΕΤΕΡΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΟΥ Η 
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ. ΑΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΙΟΥ ΣΥΝ ΤΩ ΓΟΡΑΣΔΟΝΙ. Акростихът има 
променен вид, в който се чете и автора Михаил монах: 
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ΑΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΙΩ ΣΥΝ ΤΩ ΓΟΡΑΣΣΩ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΗΝ;  
«ВЪЗХВАЛА НА АНГЕЛАРИЙ И ГОРАЗД ОТ МИХАИЛ МОНАХ»,   
който би могъл да бъде и българския владетел и отшелник Борис-Михаил 
след 889 и преди 907 г.? (Кръстанов  2001б:181-184).  
 Наличието на свети мощи на двама от Седмочислениците (св. 
Ангеларий е починал в българската столица Плиска!) и на частици от мощите 
на св. Седмочисленици в столицата на епископията на св. Климент Охридски 
град Велеград или Бела (Велица) в провинция Западна България е безспорен 
факт за възникване, утвърждаване и разпространение на този култ в България 
още през Х век, а не е внесен отвън, както твърдят някои чужди и наши 
(Чешмеджиев 2001). 
  
КОЙ Е ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР? 
 След публикуването на нови извори и особено на сведение, че в 
няколко преписа сказанието О писменехь се среща като 55-та глава от 
Богословието на Йоан Екзарх с първоначалното си заглавие Ñúêàçàí·å êàêî 

ñúñòàâè ñòЃûè Êvðèë ôèëîñîôú àçáóêó ïî ÿçûñó ñëîâåíñêó. È êíèãû ïðåâåäå w£ 

ãðå÷åñêûõ íà ñëîâåíñêûè ÿçûêú. íå£. (Трендафилов 2001:231-242), потвърждава 

вече известни други подобни преписи, като Лаврентиев препис Ñêàçàí·å êàêî 

ñúñòàâè ñòûè Êvðèë ñëîâýíîì ïèñìåíà ïðîòèâó ªçûê¹ (Иванов 1931:442-446), 
подкрепих предположението, че то е написано от Йоан Екзарх в чест на св. 
Кирил Философ (Трендафилов 1987, Кръстанов 2001). 
  
ЛЕГЕНДА БУЛГАРИКА 
 През следващите години събирах писмени свидетелства за 
българската държавност и святост, представени в един Изборник Легенда 
булгарика (Кръстанов 2003).  По това време сравнявах редица текстове, 
които се приемат като анонимни или се приписват със съмнение на други 
автори, като Климент Охридски, Йоан Златоуст и други. Таблицата с особени 
думи на Сава Седмочисленик и на Йоан Екзарх от Vondrak 1896 до края на 
ХХ в. дава основание за твърдението, че Синкел Сава е написал Службата 
на св. Кирил и Успение Кирилово, а Йоан Екзарх е съставил пространните 
жития и похвали на своите велики учители (Кръстанов 2004). 
 Испанска каноническа бележка от ХІІ в. за Юстиниана Първа като 
Българска църква, подобна на Картагенската, начело с primas или πρωτος или 
ïðýáîë, което на словенски или български и славянски на гръцки е „първи“ 

Εκαλειτο δε προτερον ο της Βουλγαριας επισκοπος πριμας. ο δηλει τη Ελλ
αδι γλωσση πρωτος, τη δε σθλοβενικη ητοι βουλγαρικη η σθλαβικη πρεβολ
εος , ο και αυτο συμαινει το πτωτον, πρεβολ γαρ παρα Βουλγαροις ο πρωτο
ς (Prinzing 1978:277-279, преведена от Васил Гюзелев (Петров, Гюзелев 
1978:366-367, Кръстанов 2004). Титлата примас с българска дума преболыи, 
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която се среща само в Шестоднева в превод на Йоан Екзарх, е била дадена на 
българския първосвещеник от Рим през Х век, а не след 1018 г., когато 
архиепископите на България в Охрид се номинират от византийския 
император (Кръстанов 2004б).  
 През 2006 г. излезе от печат доклада за Титлите екзарх и патриарх в 
българската традиция от ІХ до ХІХ в. Св. Йоан Екзарх от Рим и патриарх на 
българските земи (Кръстанов 2006); През 2007 г. се аргументира 
твърдението, че св. Седмочисленици и св. Йоан Екзарх са работили от Рим за 
България и Далмация (Кръстанов 2007), а през същата година изнасях два 
доклада: в Шумен за българските пратеници в Рим с твърдението, че комит 
Петър е бил съдия и чергубиля, главен представител на българския владетел в 
преговорите му с Рим и Константинопол, който е издигнат за ичиргубоил, а 
накрая станал и черноризец, подобно на чергубиля Мостич (Кръстанов 2008); 
вторият доклад бе за „Покровителите на Европа в старата българска 
литература”, където се посочват редица думи и изрази, даващи основание за 
твърдението, че Житието на св. Бенедикт Нурсийски е преведено от 
латински на български език с определителен член, присъщ на езика на Йоан 
Екзарх (Vondrak 1896, Гълъбов 1980, Кръстанов 2009). 
 През 2009 г. изнасях доклад в Шумен за Йоан Екзарх като поет, 
където са посочени няколко примера на акростих с името АН, АНА, ИО и 
негови особености на езика и стила, които показват поезия не само в 
Похвалата за цар Симеон и Прилогъ към Златоструя (Хауптова 1981), но и в 
други химнографски творби (Кръстанов 2010). 
 Според Екатерина Дограмаджиева  концепция за литературен език 
има в редица произведения, като Македонския кирилски лист и Прогласа, 
Пролога към Небеса, За буквите от Черноризец Храбър, Похвалата за цар 
Симеон (Дограмаджиева 1980). От посочените пет произведения за 
Дограмаджиева само едно било от Йоан Екзарх (Небеса). Според мен обаче и 
другите вероятно са от същия черноризец Йоан Екзарх, защото посочените от 
нея примери са присъщи на неговия език и стил, като äåáåëüñòâî, æàáà, æèçíü, 

èæå äà, èìüæå, èìüæåñå, êðèâî, ëþáî, íåáîíú, íå áî ¬ñòü ëüçý... íú ðàç¹ìà í¹æäà 

áëþñòè, íåáîíú ðàç¹ìà ðàäè ïðýëàãàåìú êúíèãû ñèÿ и други, затова го 
отъждествявам с автора Черноризец Йоан Екзарх, написал Сказание за 
писмената (Кръстанов 2001), 
  
МАКЕДОНСКИЯТ КИРИЛСКИ ЛИСТ КАТО ПРОЛОГ КЪМ ТЪЛКОВНО 
ЕВАНГЕЛИЕ 
 Иван Добрев обоснова твърдението, че Македонският кирилски лист 
(=Мак. кир. л.) не е от Константин Философ, а от Йоан Екзарх (Добрев 1981), 
което се потвърждава от съобщение за Йоан Екзарх като преводач на 
Тълковно евангелие (Ангелов 1984а). Мак. кир. л. вероятно е предговор към 
Тълковно евангелие, в което се срещат редки и особени думи и изрази от езика 
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на Йоан Екзарх, като æèòü, òîë. ðåêøå æèçíü, ñîäåðæà íàøó æèòü; ãëèïàí¬, 

ïîãëÿäàí²¬: òû èíàìî ãëèïàåøè è èíàìî áåñýäóåøè, èíî÷àäûè, è åäèíîðîäíûè,... 

àáî åäèíàê. ²W (Ангелов 1984а) преведено от него от латински (Кръстанов 
2007:433; Кръстанов 2010в). 
 През същата година проследих кариерата на Йоан Екзарх „работил в 
Рим” като преводач, дипломат и духовник от 866 г. до ранг на архиепископ след 
885 г. и патриарх на българските земи от 917 г. и на Климент, епископ Велички в 
провинция Западна България от 906 г. Там се вижда приоритетът на великия 
български писател и поет Йоан Екзарх и като „църковен строител на 
българската земя”, който е издигнат от цар Симеон за патриарх в Преслав през 
917 г. и обявен за светец след успението му към 922 г., защото „унищожи 
езическия свят и укрепи властта на царя”, както пише в неговия тропар, докато 
Климент е ръкоположен от него и от други български епископи през 893 г. за 
Тивериуполски епископ (Струмишки), а през 906 г. е преместен във Велеград 
или Бела (Велица) в провинция Западна България, както пише и до сега в 
Папския годишник (Кръстанов 1999, Кръстанов 2010б). 
 Безспорното в живота и творчеството на Йоан Екзарх Български: 
среща с черноризец Докс, брат на българския владетел княз Борис І според 
Пролога към Богословието (Sadnik 1967:6), който му възлага да превежда 
творби на светите отци на родния си език; той прави преводи-компилации на 
основни трудове за християнството: Богословие или Небеса от сирийския св. 
Йоан Дамаскин (Sadnik 1967), представена като „Първа философска книга на 
български език” (Трендафилов 2001:23-46 и разпространение сред източните 
славяни с.103-107); Шестоднев, посветен на българския княз Симеон 
(Aitzetmueller 1958-1975, Хауптова 1981, Трендафилов 2001:17), като 
„Възхвала на божието творение” (Трендафилов 2001:47-82); редица слова 
(Иванова-Мирчева 1971, Станчев 1990, Иванова-Мирчева 1993, Трендафилов 
2001:83-92);  Похвала към Изборник в препис от 1073 г., посветена на цар 
Симеон (Хауптова 1981). От друга страна сам той, вече като архиепископ 
Йоан, възлага на друг български книжовник, презвитер Йоан от ІХ-Х в. да 
превежда две жития (Икономова 1995);  
 нови извори и изследвания за Йоан Екзарх, Български Златоуст: 
  Сведения от руски ръкописи, че е съставил книга „Съставъ” и че е” 
работил в Рим” (Ангелов 1984) и Йоан Екзарх, преводач на Тълковно 
евангелие (Ангелов 1984а) намират потвърждение в изследването на Емилие 
Блахова и Живка Икономова, които заключават, че в преводите на „40 Беседи 
за евангелието” от папа Григорий Двоеслов и Второ житие на св. Вацлав от 
ХІ в. има 71 лексеми от езика на Йоан Екзарх, които не се срещат в Чешкия 
речник SJS (Благоева-Икономова 1993, 1995:288), т.е. той е превеждал и от 
латински на своя български език (Кръстанов 2007:432).  
 Този факт е известен и от други примери. Немският изследовател 
Ернст Ханзак издаде славянски превод на просторното Житие на св. Йоан 
Златоуст, като отбеляза, че то е поримско, вероятно съставено от гръцки 
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монах Георги, живеещ в Италия (Hansack 1980:12), но преводът му е от най-
старите произведения на славянската литература, без съмнение от 
старобългарско време и вероятно от Йоан Екзарх или от неговия книжовен 
кръг Die Slavische Vita <…> zaelt zu den aeltesten Werken der slavischen 
Literatur. Die erste Üebersetzung dieses Textes erfolgte ohne Zweifel in 
Altbulgarischer Zeit <…> Mit sehr höhen Wahrscheinlichkeit AUS DER SCHÜLE 
DES EXARCHEN JOHANNES oder von Exarchen selbst (Hansack 1980:14).  
 Гръцкият проф. Тарнанидис забеляза, че новооткрит литургичен 
ръкопис MS 5/N на глаголица от ХІ век от Синайския манастир „Св. 
Екатерина” е по съдържание западен, а по текст – южнославянски „The 
themes, the prayers, and the terminology (ìüøà, ïðåôàöý etc.) make is clear 

that this is a liturgical text of Western origin <…> we accept that the 
manuscript is a South Slavonic text” (Tarnanidis 1988:106) или 
„южнославянски по език, но западен по типик и терминология” (Пенкова-
Люейер 2011:61),  следователно той не е „Великоморавски”, чешко-
словашки, нито руски или сръбски, а по основни езикови и правописни 
белези, е български (Кръстанов 2007:439). Това явление бе потвърдено в 
изданието и изследването на Славянската версия на хрониката на Георги 
Синкел, където бяха посочени редица особености на текста със заключението, 
че тази сложна компилация е или от самия Йоан Екзарх или от неговия 
книжовен кръг и бяха добавени още 10 лексеми от 40 Беседи, 5 от Второ 
житие на Вацлав и една от Киевски листове (Тотоманова 2008:671). 
  

ПОЕТЪТ ЙОАН ЕКЗАРХ И НОВ ЗЛАТОУСТ БЪЛГАРСКИ 
  През последните десетилетия бяха открити оригинални старобългарски 
творби чрез разчитането на акростихове. Но и в последната История на 
българската средновековна литература се посочват имената само на трима 
български поети: Климент Охридски, Константин Преславски и Наум (Йовчева 
2008:121-125). Там са добавени и разчетени и други акростихове, но те били 
„анонимни”. Върху основата на културно-исторически свидетелства и главно на 
особености в езика и стила на Йоан Екзарх предполагам, че той е създател не 
само на т.нар. непесенна или светска поезия в Похвала на цар Симеон от 
Изборник в препис от 1073 г. (Хауптова 1981), но може да се твърди, че неговото 
име се намира и в други творби, запазени в по-късни преписи с акростих ÀÍ, 

ÈßÍ, ÈÎ с делото на Йоан Екзарх: ÀÍÀ във фразов акростих (Йовчева 1999); 

ÀÍ в „Боже мой, Троице милостива АН” (Иванова 2003); ÈßÍ в Канон за св. 
мъченик Июстин философ и в Канон за св. вмк Доротей Тирски (Панайотов 
2004); ÈW (Иванова 1981); Ио в канон от Солунския октоих (Йовчева 2004); 

ßí¹ в Цветния триод (Панайотов 2005:127-128); анонимни канони от 
преславски книжовници, вероятно Екзархови: Канон за Въведение Богородично 
(Кожухаров 1991, 2004:83-85); Канон за Богоявление (Попов 2006); Канон за 
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Петдесетница (Попов 2007); Служба за светите мъченици Сергий и Вакх 
(Савова 2006); Канон за св. ап. Петър и Павел (Tarnanidis 1990, Кръстанов 2010). 
 
АКСИОМА ЗА ЕЗИКА НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 
И НА СВ. ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ 
Какъв е езикът на св. Йоан Екзарх Български и на св. св. Кирил и 
Методий?   

Още през 1896 г. този въпрос е разрешен недвусмислено: това е един 
и същ език (Vondrak 1896:19), но в стила на Йоан Екзарх има от една страна 
връзка с езика на най-старите глаголически паметници (Зографско и 
Мариинско четириевангелия, Клоцов сборник), а от друга страна - особености 
от източнобългарски диалекти с определителен член и редица синонимни 
дублети, присъщи на преводача, който превежда не буквално, а по смисъл и 
представя  една гръцка или латинска дума с две български, като пояснява с 
рекше или сиречь (Дограмаджиева 1980), ползва думи и изрази, присъщи на 
неговия ораторски или поетичен израз, като àë÷üáà, áàëèè, âðà÷üáà, âåëèêîòà, 

âåëüìè, äýëüìà, æåíèòâà, çòü за жених, èìüæå, ëýïîòà, íåáîíú, îíúñèöà, ðåñíîòà, 

ñòðîèòåëñòâî, òâàðü, òâîðèòâà, ÷èñòèòåëü за свещеник от лат. purgator, 
чистительство и др. (Vondrak 1896, Иванова-Мирчева 1971, Ковачева 1989, 
1995, Илиева 2005, Трендафилов 2006, Тотоманова 2008).  

Аксиома за езика на всеки писател гласи, че всеки писател пише или 
на своя роден език, или на езика на народа, за когото е предназначен 
(Верещагин 2007:123, б.15). Аксиомата би изглеждала така: езикът на 
великия български книжовник Йоан Екзарх е безспорно български; този език 
е един и същ с езика на преводите на Кирил и Методий (Vondrak 1896:19); 
следователно и езикът на Кирил и Методий е български върху говор на 
европейските мизи или българи в Мала Азия, преселени там още през VІІ-
VІІІ в. (Кръстанов 1992, Кръстанов 1999а). 
 
НАКРАЯ НАКРАТКО: СЛАВЯНСКИЯТ ПАЛИМПСЕСТ, ИТАЛО-
БЪЛГАРСКИ СЛЕДИ И ПАРАДОКСИ 

Ватиканският гръко-славянски палимпсест има няколко значения: 
 - възстановява български паметник от началото на Х век , т. е. най-стария 
препис на първия превод на изборно евангелие от Константин Философ 
преди Моравската мисия от 863 г., извършен за нуждите и на говоримия език 
на европейските мизи или българи, преселени във Византия още през VІІІ век 
(Кръстанов 1992); 
 - потвърждава Малоазийската теория за Кирило-Методиевия език (Куев 
1940, Тахиаос 1971, Blahova 1972, Кръстанов 1992, 2007, Крашенинникова 
2006), като един и същ говорим език на европейските мизи или българи от 
Мала Азия и от Мизия в Дунавска България от VІІІ-ІХ в., утвърден и като 
сакрален език от папа Адриан ІІ 868 г. предимно с оглед на българиге 
(Кръстанов 2008). 
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 Значения на палимпсеста и преносно като опит на византийци и 
фанариоти за заличаване на български старохристиянски паметници и 
замяната им със същите текстове, но на гръцки език или с буквален превод 
или редактиран съобразно нов устав, като се заменят редица староизводни 
преводи и оригинални текстове на български език  „Славянският” палимпсест 
в Cod. vat. gr. 2502 е измит старобългарски евангелски текст и е заменен със 
същия евангелски текст... на гръцки език! (Кръстанов1983, 1989). 
 За парадоксите на проф. Ихор Шевченко - няма парадокси, защото не 
съществува „Велика Моравия” в Чехия и Словакия, а това е „стара” Морава 
или римски град Margus – Морава на Дунава в Горна Мизия (японец в 
унгарско списание публикува карти на две Моравии); в Житие на св. Наум 
пише, че Методий е ръкоположен от папата за архиепископ на Морава и цяла 
Панония Ìåòîäèà æå àðõèåïèñêîïà Ìîðàâó è â±ñý Ïàíîíèå ðóêîïîëîæè  (Иванов 
1931:312), и в „Охридската легенда” св. Методий е изпратен в град Морава и 
България: папа Адриан ïîñòàâè Ìåòîäèå æå Ìîðàâý è Áëúãàðèè àðõèåïèñêîï 
(Иванов 1931:318, Кръстанов 2006); затова в Дюканжовия „Списък на 
архиепископите на България” е поместено името на св. Методий Моравски; 
затова и в чешки извори на латински се казва, че св. Кирил и Методий са 
покръстили най-напред българите и след това моравците „Non autem soli 
Bohemi et Moravi, se praeterea in Mysia Bulgari et horum populares Gazari, 
doctrinae istorum duorum Moraviae Pontificum, Cyrilli et Methodii acceptum 
referre debent, quod sint christiani…” (Бърлиева 1992:46). 
  
ИТАЛО-ГРЪЦКИ СКРИПТОРИИ И ИТАЛО-БЪЛГАРСКИ СЛЕДИ 
 Твърдението на проф. Ихор Шевченко, че глаголическите ръкописи 
били дело на итало-гръцки скриптории може да се уточни, че това са и итало-
български скриптории, където са работили безспорни и анонимни български 
книжовници:  Петър Черноризец с поучения без примери на гръцки език, а с 
текстуални заемки от Отговорите на папа Николай по допитванията на 
Българите от 866 г. (Павлова 1994:36-39, Кръстанов 2007); Псевдо Георги 
съставил Житието на св. Йоан Златоуст би могъл да бъде българския 
пратеник Георги от 867 г. в Рим, станал по-късно синкел и епископ в 
България; Йоан Екзарх „работил в Рим” и преводач на Тълковно евангелие, 
дякон на Римската църква и приятел на Анастасий Библиотекар, fidelis 
”доверен” презвитер на папа Йоан VІІІ (872-882 г.), архиепископ след св. 
Методий моравски след 885 г., който безспорно е знаел и еврейски и 
латински език и е превеждал на своя роден български език; Et alius homo 
bonus Petrus „и друг благороден мъж Петър” през 867 г. от Чивидалското 
евангелие, може би станал епископ, споменат на Фотиевия събор през 879 г.?  
 Патриарх Фотий не е против триезичие, а за абсолютно 
първенство само на гръцкия език (Вавржинек 1987:131).  
 Убеждаването на римския папа Адриан ІІ през 868 г. да признае и 
разреши славянската азбука и славянската литургия главно с оглед на 



 
TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов 

233 
 

българите (Кръстанов 2008) има важни последици за българската литература 
и култура: естествено още тогава официално и легално всички предишни 
преводи, компилации и оригинални творби на Константин Философ, на 
Методий и техните ученици и последователи в Рим, както и на българските 
пратеници и пребиваващи в италийски земи и книжовни средища, са можели 
свободно да бъдат пренасяни в български земи. Този безспорен факт дава 
естествено обяснение на парадокса за бързия разцвет на българската 
християнска литература и култура още в Плиска от 866-885 г., а не едва след 
886 г. и по времето на цар Симеон (893-927 г.); 
 Още от 862-870 г. не само от Изтока, но и от Западна Европа (от 
Франкската империя, от италийски земи и от стария Рим) легално са 
донасяни християнски текстове на различни езици, познати в България: на 
сакралните езици на християнството: еврейски, сирийски, общия гръцки, 
латински и на старонемски от съседна Бавария; старохристиянски текстове са 
били четени и тълкувани от византийски, латински, баварски и други 
духовници чрез български преводачи, подобно на св. Йоан Златоуст, който е 
имал преводачи на готски език за просвета на новопокръстените готи в 
Римската империя. Тези кодекси са изчезнали по различни причини, но част 
от текстовете се били преписвани, превеждани и оставили следи в старата 
българска литература. Защо не ги знаем? - „ние не сме ги потърсили” 
(Драгова 1997:95). 
 Безспорни примери: откритията през последните десетилетия на ХХ в. 
в България, Ватикана, Испания, Йерусалим, Русия, Синайския манастир се 
намират в т. нар. „староизводни текстове”, които съдържат свободни преводи 
по смисъл и оригинални творби на старобългарски творци от ІХ и Х в., които 
след 1235 г. са имали една от трите съдби: забранени, заменени или 
забравени: 
 Забранени – Житие на св. Петър в Index librorum prohibitorum 
(Радченко 1902); 
 Заменени – култ и песнопения всеки четвъртък за апостолите с 
последования за св. Николай Мирликийски (Йовчева 2005:142-155); старинен 
култ на св. Богородица: „Слави се 1. Велики Рим, 2. Гърци, 3. Българе” 
(Турилов 1985:257);  

Погребалният чин в старобългарския Синайски евхологий няма 
„гръцки” първообраз, а има стотици подобни в латински преписи от VІІІ-ІХ 
в. в Италийски и немски земи от Нурсия, Рим, Венеция, Чивидале до 
Регенсбург (Пенкова 1987:270), потвърдено и в последни изследвания на 
старобългарски преписи (Пенкова 2011: 59 и сл.); от Йерусалим с 
първообрази от Южна Италия, наречени „западногръцки”? (Велковска, 
Иванова 2011:119), а това са итало-гръцки и итало-български преписи от ІХ 
век, които са на гръцки език, но са проримски, затова са изоставени и 
заменени във Византия!  
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 Забравени – култ и текстове за св. Богородица и за върховните 
апостоли (Крашенинникова 2006), и особено освещаване на храм за св. Петър 
в България (Турилов 1999).  
 Авторът на Пространното Житие Кирилово не е „грък в Рим”, както 
твърди Ихор Шевченко (Ševčenco 1998), а българин, който пише на гръцки 
език, но и на своя роден език, както Григор Пърличев през ХІХ век. Това е 
българският дипломат, духовник черноризец Йоан Екзарх „работил в Рим”, 
преводач и от латински език; екзарх и архиепископ Български от страна на 
Рим, „църковен строител на българската земя”, издигнат от цар Симеон 
през 917 г. в Преслав за независим патриарх и светец с тропар „унищожи 
езическия свят и укрепи властта на царя” (Кръстанов под печат в чест на 
проф. Кръстев), който е правил не само преводи и компилации от творби на 
различни езици, но е създал и оригинални произведения на своя език, както 
личи от особености на неговия език и поетичен стил в Сказание за 
писмената, ЖК, ПСК, ЖМ, ПСКМ, молитви от латински на български език, 
посочени в Приложения, защото... няма място.  (вж. Приложения). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Пример за езика и стила на Йоан Екзарх от безспорно негово оригинално дело 

ПРОЛОГ КЪМ ПРЕВОДА НА БОГОСЛОВИЕТО НА ЙОАН ДАМАСКИН (Sadnik 1967:2-28) 
 

ÏÐÎËÎÃÚ ñúòâîðåíú èîàíîìü ïðîçâóòåðúìü åêñàðõîìü áúëãàðüñêîìü, Èæå ¬ñòü è ïðýëîæèëú 

êíèãû ñèÿ. 

Ïîíåæå ¹áî ñâ®òûè ÷åëîâýêú áæ£èè Êúñòòèíú Ôèëîñîô ðåêà ìüíîãû òð¹äû ïðèÿ,  

ñòðîÿ ïèñìåíà ñëîâýíüñêûõú êúíèãú è îòú åâàíãåëèÿ è àï/ñ/ëà ïðýëàãàÿ èçáîðú, 

¬ëèêîæå äîñòèæå æèâûè âú ìèðý ñåìü òüìíýìü, òîëèêîæå ïðýëîæü, ïðýñò¹ïè âú áåñêîíüö.  

È ñâýòü ïðèòú äýëú ñâîèõú ìüçä¹.  

Ñú ñèìè æå ñû è îñòàâëü ¬£ãî âú æèòèè ñåìü âåëèêûè áæ£èè àðõèåïèñêîóïú Ìåôîäèè, áðàòú ¬ãî,  

ïðýëîæè âñ ¹ñòàâüíû êúíèãû ¿ £ îòú åëèíüñêà çûêà, ¬æå ¬ñòü ãðú÷üñêú, âú ñëîâýíüñêú.  

Àçú æå ñå ñëûøà, ìúíîãàøüäû õîòýâú îê¹ñèòè ¹÷èòåëüñêàÿ ñúêàçàíèÿ ãîòîâà ïðýëîæèòè âú 

ñëîâýíüñêü ÿçûêú, îíû áî ¿£ -òú ïðýëîæèëú áýàøå ¹æå Ìåôîäèè, ÿêîæå ñëûøàõú - ¹áîÿõú ñ 

ïîìûøëÿ, 

åäà âú í¬ãî ìýñòà õîù¹ ïîòð¹äèâú ñ íà ¹ñïýõú ÷àäè ïðåëîæèòè âú ñâîè ÿçûêú ñúêàçàíè 

¹÷èòåëüñêàÿ, åäà á¹äóòü èìú íà èñêàç¹. 

Âýäý áî ñâîåãî óìà ò¹ïîñòü è ãð¹áîñòü è ïëüòí¹þ íåìîùü è ëýíîñòü. Ñå âüñå ïðîãîíèâú îñòàõú ñ ñåãî. 

Ìèí¹âúø¹ æå íýêîëèê¹ ëýòú, ÷üñòüíûè è ÷ë£âêú Ä¹êñú, ÷ðüíîðèçüöü ïðèëåæå ìúíý, äîõîæüø¹ 

ìè íà ïðèñýùåíèå åãî, âåëÿ ìè è ìîëÿ ïðåëîæèòè ¹÷èòåëüñêàÿ ñúêàçàíè, è âúñïîìèíà ìè ðå÷å:  

ïîïîâè ÷üòî åñòü èíî äýëî ðàçâý ¹÷åíü. Äà åëüìà æå åñè ñë¹æüá¹ ò¹ ïðèÿëú, òî è ñå ìè í¹æäà 

åñòü äýëàòè.”  

Àçú æå ñðåäý äúâîþ ñòîÿ, ãð¹áîñòè ðåê¹ è ëýíîñòè, ¹áîÿõú ñÿ ïà÷å ëýíåíè è ïðåùåíüÿ ïð£ðêúìú 

ðåêúøà á£à: 

äø£à ñèõú § ð¹êú âàøèõú âúïðîø¹, è êîæå ìÿ îòúðèí¹ñòå íå áûòè âîæäüþ ëþäüìú ìîèìú è 

âëàäûöý,  
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òàêîæå è àçú îòúðèí¹ âàñú, ÿêîæå íå áûòè âàìú öð£þ, è êîæå íå ïîñë¹øàñòå ãëàñà ìîåãî,  

íú âúäàñòå ïëåùè æåñòîöý è îñë¹øàñòå ñÿ, òàêî á¹äåòü åãäà ïðèçûâàåñòå ì, àçú æå íå ïðèçüðþ êú 

ìîëèòâý âàøåè íè ïîñë¹øàþ.” À è ê ñåì¹ ïðèòú÷¹ ïðèïîâýäà ñàìü ãü£; íî è ëýíèâû ðàáû 

âúçáóæäàÿ è ñå æå ìë£/ñ/òèþ òâîðÿ, äà íå ïðèäåìú âü ñå ïðýùåíè¬, ãë£åòü âú ÷üñòüíûèõú åâàíãåëûèõú 

ðåêû... 

§âýùàâú æå ñåãî ãü£ ðå÷å: „íåïðèçíèâûè ðàáå è ëýíèâûè, âýäÿàøå ÿêî æüíþ èäåæå íå ñýÿâú è 

ñúáèðàþ þäåæå íå ñûïàâú . ïîäîáà òè ¹áî áý âúäàòè çëàòî ìî¬ òðüïåçüíèêîìú, è ïðèøüäú ¹áî àçú 

âúçàëú áûõú ñâî¬ ñú ïð·ïëîäúìú. Âúçüìýòå ¹áî § ñåãî òàëàíòî è äàäèòå èì¹ùåì¹ ·£ òàëàíòî. 

èì¹ùåì¹ áî âñüäå äàñòü ñÿ è èçáûâàåòü, à îòú íå èì¹ùààãî è åæå èìàòü âüçúìåòü ñ § íåãî. È 

íåòðåáîâàíàãî ðàáà ñåãî èæäåíýòå  

âú òüì¹ êðîìýøüí¹þ. Òàìî áî ¬ñòü ïëà÷ü è ñêðüæüòü ç¹áüíûè”. 

Ñåãî ñ ïðåùåíüÿ âåëüìè ñúäðüçàþ, ñè ìè áîÿçíü è ìîçãú ñó÷èòüè âýêú ñ¹øèòü; íè äàæäü âú£ ãü£ 

ñåì¹ ïðåãðýøåíèþ ïðèòè íè íà êîãîæå íàñú, èìüæå ¬ñòü ñë¹æüáà ñè ïîð¹÷åíà. 

Àçú æå íà äúâî¬ ðàçë¹÷àþ ñòðàõú ðåêú, îñë¹øàâúøåîìó ñÿ ñúìüðòü á¹äåòü, à ïîñë¹øàâúøåì¹ 

æèçíü, á¹£ ìîã¹ù¹  è ñëýïûèìú âèäýíüå è ãëóõûèìú ñëûøàíü¬ è äåáåë¹ æå óìó è ãð¹á¹ 

îñòðîò¹ è ðàç¹ìýíüå ïðîòèâ¹ âýðý äàþù¹. Âñÿêà áî äà è âñÿêú äàðú ñúâðúøåíú ñú ãîðû åñòü 

ñúõîäÿ § òåáå îö£ÿ ñâýòîìú. 

Åãîæå àçú èìÿ íàðýêîâàâú è ñí£à ¬ãî è¶£ñ õà£ è ñòà£àãî äõ£à, õú ñÿ ïî ñå äýëî è ïðýëîæèõú ñò£ãî Èîàíà 

ïðåçâ¹òåðà äàìàñêèíà.   

Äà íèêàêîæå, áðàòÿ, íå çàçèðàèòå, àùå êúäå îáðÿùåòå íå èñòûè ãë£ú, íåáîíú ðàç¹ìú åì¹ ¬ñòü 

ïîëîæåíú òîæäåìîùüíú. Ñèöå áî è Äèîíèñèè ñòû£è ãëå£òü,  ðåêûè: åñòü íåïëîäüíî, ìüíþ, ÿêîæå è êðèâî 

èæå íå ñèëý è ðàç¹ì¹ âúíèìàòè, íú ãë£úìü. 

È ñå íýñòü ñâî¬ èæå áæ£/ñ/òâüíàÿ õîòÿòü ðàç¹ìýòè, íú èæå ãëàñû íàãû âúíèìàþòü è ñèÿ äàæå  

è äî ñë¹õ¹ íå ìèíþþùà âúíý ñúäðüæèìû è íå õîòùåìú âýäýòè ÷òî ñü ãë£ú íàçíàìåí¹åòü,  

êàêî ëè ñúïîäîáà è èíýìè òîæäå ìîã¹ùèèìè ãëú£ìè è âëþùèèìè ñúêàçàòè,  

ïð·ëåæÿùåìú æå êú ñò¹õèÿìú è êú ïèñüìåíüìú íåðàç¹ìüíûèìú 

 è ñúêëàäîìú è ãëî£ìú íåâýäîìûèìú íå ìèí¹þùåìú âú í¹øåíûè ðàç¹ìú,  

íú âúíý î ¹ñòüíàõú è î ñë¹ñýõú èìú ø¹ìùåìú, ÿêî íýñòü ïîäîáà ÷åòâüðüí¹ì¹ ÷èñüìåíè 

äúâàøüäû äúâî¬ âýùàòè ñ èëè äð¹ãîå ÷üòî åæå ìíîãàìè ÷àñòüìè ñëîâåñè òîæè ÿâëÿþùåìú. 

Ìîëþ æå âû ïî÷èòàþùà êíèãû ñèÿ ìîëèò· áà£ çà ìÿ ãðýøüíèêà, ñü äîáðîìûñëü¬ìü  

è âúíèìàíèÿ ïî÷èòàíèÿ òâîðèòè è ïðàùàòè ìÿ, èäåæå ìíÿùå ìÿ ðàçëè÷ü ãë£û ïðåëîæüøà.  

Íå áî ðàâüíý ñÿ ìîæåòü ïðèñíî ïîëàãàòè ¬ëèíüñêú çûêú âú èíú ïðýëàãàåìú.  

È âñÿêîì¹ ÿçûê¹ âú èíú ïðåëàãàåì¹ òî æå áûâà¬òü.  

Íåáîíú èæå ãë£ú âú èíîìü ÿçûöý êðàñüíú, òî âú äðóçýìü íåêðàñüíú,  

èæå âú èíîìü ñòðàøüíú, òî âú äð¹çýìü íåñòðàøüíú, 
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èæå âú èíîìü ÷üñòüíú, òî âú äð¹çýìü íå÷üñòüíú.  

È èæå èì ì¹æüñêî, òî âú èíîìü æåíüñêî,  

êîæå ñå ãðü÷üñêûè âàòðàõîñ è ïîòàìîñú, ñëîâýíüñêû æàáà è ðýêà.  

È ïàêû òàëàñà, èìåðà, àíàòîëè ãðü÷üñêûè æåíüñêàÿ èìåíà à ñëîâýíüñêà: ìîðå, äí£ü, âúñòîêú.  

È ïàêû ãëå£ìú åëèíüñêû: ïàíúòà òà åçèè, à ñëîâýíüñêû: âñè ÿçûöè.  

Íå áî ¬ñòü ëüçý âüñüäå ñúìîòðèòè åëèíüñêà ãë£à, íú ðàç¹ìà íóæäÿ áëþñòè. 

Ïðèäåòü áî äð¹ãîèöè ì¹æüñêî èìÿ ãðü÷üñêû à ñëîâýíüñêû æåíüñêî, 

äà ïðýëîæüøå ì¹æüñêîìü èìåíüìü, ÿêîæå ëåæèòü ãðü÷üñêû, íà âåëèê¹ èñêàç¹ ïðèäåòü ïðåëîæåíü¬.  

Ìàëî æå ñèöýõú ãë£ú îáðýòàåòü ñÿ, îáà÷å íú ñ¹òü. Äà ìû äð¹ãîèöè îñòàâëüøå èñòîâîå ñëîâî, 

ðàç¹ìú èñòîâûè òîæä¬ ìîã¹ùü ïîëîæèõîìú.  

Íåáîíú ðàç¹ìà ðàäè ïðåëàãà¬ìú êúíèãû ñè, à íå òü÷üþ ãë£ú èñòîâûèõú ðàäüìà...  

 
Приписвани на Климент Охридски, по-вероятно от Йоан Екзарх Български, като се 

сравняват текстове от безспорни творби на Йоан Екзарх (Богословие с глава за Св. Троица, 
Шестоднев) и Синкел (Тотоманова 2008) с предполагаеми от КлО, става ясно защо редица 
други спорни творби се идентифицират чрез предполагаеми. Пример: 
 Слово за св. Троица (по КлО1, 1970, с. 639-646) с Екзархови особености: 
Ñëîâî .ä£. ...âú òðèåõú ñîáüñòâýõ ñ¹ù¹, ñèðý÷ü èïîñòàñýõ åæå ñ è ëèöà è ñîñòàâè ìîãóòü ðàç¹ìýòè 

((Подобен текст в Синкел ÏðýáëЌãèè ãúЌ áЌãú è òðåáëЌãèè. åãîF ñëàâèìú âú åäèíîN áîæTòâý è â òðåa 

¹ïîñòàñýa, ðåêøå ñîáüñòâýa ( (Тотоманова 2008, с. 31 от Йоан Екзарх с. 671).   

Áýñú, âðà÷ü; âðà÷üñòâî; æåíèòâà; èìüæå, ê¹ðîãëàøåíèå; ëàêîìüñòâî; ëèõîãë£àíèå; ë¹êàâüñòâî;  íå 

áî...íî; íå ¹âýäý; íåïðèÿçíèíú, îáðàçú; ïîðîäà; òâàðü; ¬ñòüñòâî; íå ìîçýòå âê¹ñèòè; ïîãàíèíú; 

òàòüáà; òãîñòü; ùåäðîòú; áàíþ áûòåèñêîþ ñèðý÷ü ñòЌûìü êðù£åíèå; õðèçìà; В съкратената редакция 

на Словото за св. Троица няма ñîáüñòâî (КлО1 с. 656-659)! 
Поучение на Пасха (По Клим Охр т.1, 1970, с. 598-611, приписвано „без съмнение” на 

КлО1 с.598. и в два преписа в заглавия Слово на Паску стго Климента № 6 и 15 с. 598. В 29 
преписа обаче е от Йоан Златоуст, в 5 преписа - никакъв автор.”Това разнообразие  показва, 
че заглавието изобщо не е първично, т.е. не е написано от самия автор, а е поставено по-
късно от преписвачите” с. 598. посочени 36 преписа. 
 
ПРЕДПОЛАГАЕМИ ОРИГИНАЛНИ ТВОРБИ НА ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ  
1. Сказание как свети Кирил Философ състави азбуката и преведе книгите като 55-та глава на 
Богословие  
Ñúêàçàí·å êàêî ñúñòàâè ñòûè Êvðèë ôèëîñîôú àçáóêó ïî ÿçûñó ñëîâåíñêó. È êíèãû ïðåâåäå w£ ãðå÷åñêûõ 

íà ñëîâåíñêûè ÿçûêú. íå£. (Трендафилов 2001, с. 231-242), потвърждава вече известни други 
подобни преписи, като Лаврентиев или Хилендарски препис  
Ñêàçàí·å êàêî ñúñòàâè ñòûè Êvðèë ñëîâýíîì ïèñìåíà ïðîòèâó ªçûê¹ (Иванов 1931, с. 442-446), с 
Екзархови езикови и стилни особености: 
Êðñò£èâøå æå ñ, í©æäàõ© ñ ð¶ìñêèìè ïèñìåíè ïèñàòè ñëîâýíñê© ðý÷ü, áåçü ¹ñòðîåí·.  

Í© êàêî ìîæåò ñ ïèñàòè äîáðý ãðú÷°ñêèìè ïèñìåíû... øèðîòà, èëè ùåäðîòû. 
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Íå áî ñúòâîðèëü á£ú ïðýæäå æèäîâñêà çûêà, íè ð¶ìñêà, íè åëëèíñêà. í© ñèð¶èñêü. èìæå 

Àäàì ãë£à.; Æèäîâå æå ïðúâîå ïèñì èìò, àëôü, Åæå ñ ñêàçàåò, ¹÷åí·å; äýòèùó, ¹÷è ñ . ñå åñ 

àëôü, è Ãðúöè ïîä°áëüøåñ òîì¹, àëôà ðýø; è ñïîä°áè ñ ðå÷£°í·å ñêàçàí·à; îáðàç ñúòâîðè; íðàâû è 

îáû÷àè è ¹ñòàâè è çàêîíè è õûòðîñòè íà çûêû ... ¹áî çåìëåìýð·å . ¤âýçäî÷üò·å, âëúøâåí·å, ÷àðîâý. 

È âñýêà õûòðîñ£ ÷ë£÷à; ãðàìàòèê·©, ðûòîðèêû, ôèëîñîô·©; êíèãî÷·à. 

 2. Пространно Житие Кирилово; особености от езика и стила на Йоан Екзарх с 
определителен член и пояснения ñèðý÷ü: (По Загребски (Владиславов) препис от 1469 г., Кл. О., 
3, 1977, с. 89-109. 
Æèò·å è æèçíü áëæ£åíààãî ó÷èòåëÿ íàøåãî Êîíñòàíò·íà ô·ëîñîôà, ïðüâàãî íàñòàâíèêà ñëîâåí±ñê¹ 

åçûê¹; âú ñúáëàçíü íåïðèÿçíèíí¹, íå ðà÷è, äîèëèöè äà è §äîèòü, äîáðàà òà ðîäèòåëÿ; ¹êðàøåíó 

âåëìè ìîíèñòè çëàòèìè è áèñðîì£; èìå Ñîôèà, ñèðý÷ü ïðýì¹äðîñòü; ëîâèòâà; Åæå ñúòâîðè è âú íàøå 

ðîäè, âúçäâèãú íàìü ¹÷èòåëÿ ñåãî, èæå ïðîñâýòè åçûêü íàøü; ñëàáîñò·þ îìðà÷èâø·è óìü ñâîè,; 

îòðî÷èùü; ñêàçàåìî;  

 3. Похвално Слово за св. Кирил Философ по Иванов 1931, с. 328-333:  
Първична редакция от Иоан Екзарх:                     Вторична от Климент Охридски 
Èìæå ñâçà çëîõ¹ëíàà ¹ñòà åðåòèãîìú .          Èì°æå ñâåçà çëîõ¹ëíàà ¹ñòà åðåòèêîìú ïðñ£íî. 

Ïðàâîâýðíèè ñüáîðú ñüòâîðøå    Ïðàâîâýðíûè ñúáîðü ñüòâîð°øå, 

Ï¹ñòèø© åãî íà åðåòèãû òû .   Ï¹ñòèøå íà åðåòèãû . 

È ¹÷èòåëü «çûêà íàøåãî .   È ¹÷èòåëü ¬çûêà íàøåãî .   

ñëí£öà òðîè÷íûìè çàðýìè ñèÿª .   ïà÷å ñëí£öà òðîè÷íàìè çàðÿìè ñè ÿâý  

Òýì°æå êàà óñòà èñïîâýäòü .   Òýì°æå êàÿ ¹ñòà èñïîâýäåòü . 

ñëàäîñòüò© ¹÷åíèà åãî .    ñëàäîñ£ ¹÷åíèª ¬ãî . 

êîòîðû ëè «çûêú ïîñòèãíåòú èçðåùè .  êîòîðû ¬çûêü ïîñòèãíåòü èçðåùè  

ïîäâèãû è òð¹äû.è äîáðîò© æèòèà åãî.    ïîäâèãû è òð¹äû. è äîáðîò¹ æèòèÿ ¬ãî . 

òà áî óñòà ñâýòëýèøàà ñâýòà ÿâè ã£ú.  òà ¹áî ¹ñòà ñâýòà ñâýòëýèøà ÿâè ã£ü. 

îìðà÷åíûª ëüñòèªãðýõîâíî« ïðîñâýùàªùà îìðà÷åíû¬ ëüñòèþ ãðýõîâíîþ ïðîñâýùàþùà. 

Òîãî «çûêü ñëàäîñòíû« è æèâîòíûª.  Òîãî ¬çûêü, ñëàäîñòíûè  

ãë£û èñòî÷è .      ãë£ñü èñòî÷è . 

Èñòî÷íèêú æèâîòíûèõü ñëîâåñú .   æèâîòíûè èñòî÷íèêú .  

íàïëàª èñ°°õøª ñ¹õîò© íàø© .   ïðýñüõ°ø¹þ ñ¹õ¹ ÷àø© íàïëàª. 

Òýìè ïîçíàõîìú òðèñúñòàâíîå áæ£ñòâî   Èìè æå ïîçíàõîìü òðüñâåýòëîå áæ£ñòâî. 

áë£æ© ìíîãîãëñ£íû òâîè «çûêú   áëàæèìü ìíîãëñ£íû ¬çûêü òâîè . 

èì°æå ìîåì¹ «çûê¹ .    èìüæå âüçãðüìý ÿêî á£ü . 

òðúáåçíà÷ëíààãî áæ£ñòâà    òðüáåçíà÷ë°íàãî ñâýòà áæ£ñòâà 

çàðý âüñèàâ°øè.    çàðåþ ñèÿ¬.  

Ìðàêú ãðýõîâíû §ãíà .   è ìðàêà ãðýõîâíààãî §ãîíå .   

îçàð°øåå ñ § ñò£ãî äõ£à    îçàðüøå¬ ñå § ñò£ãî äõ£à . 
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èì°æå ìîåì¹ ëèö¹ .     èìæå  

á£îðàç¹ìíûè ñâýò âüñèà .    ìíîãîðàç¹ìíû ñâýòü âüñèÿ . 

è ìíîãîáæ£èàà ëüñòü èñêîðåíè ñ .  è ìíîãîáîæ°èàÿ ëüñòü ðàçîðè ñå . 

áë£æ© çëàòîçàðíýè òâîè î÷è    áë£æ¹ çëàòîîáðàçíý òâîè î÷è 

èì°æå ìîèìà î÷èìà ñëýïîòà   èìàæå íàøà ñëýïàòà  

íåðàç¹ìíàà . îòòà áûñ£ .    íåðàç¹ìíàÿ îòåòà áûñ£ . 

è á£îðàç¹ìèà ñâýòü âüñèà .    è á£îðàç¹ìíû ñâýòü âüñèÿ . 

áë£æ© àãã£ëîçðà÷íýè òâîè çýíèöè   áë£æ¹ àãã£ëîîáðàçíýè òâîè çýíèöè . 

îçàðèâ°øèè ñ § áæ£ñòâíû« ñëàâû .   îçàðøå¬ ñå § áæ£ñòâüíû¬ ñëàâû . 

èæå ñðä£÷í©ª ñëýïîòà ïðîãíàâøè .  èìàæå ïðîçðý ïðýæäå . í£ . äí£ü 

á£îäüõíîâåíû ñëîâåñû ïðîñâýòèñòå .  ïðý÷£òíààãî òè ïðýñòàâë¬íèÿ;äí£ü ïîêîÿ òâî¬ãî 

áë£æ© ïð÷£ñòíý· òâîè ð©öý .    áë£æ¹ ïðý÷£ñòíýè ð¹öý . 

Áëæ£© á£îäâèæíûª òâî© ïðúñòû .  Áëàæ¹ á£îäâèæíû¬ òâî¬ ïðüñòû . 

Èìàæå íàïèñà ñ .    Èìèæå íàïèñà ñå 

Ìîåì¹ «çûê¹ ñâîáîäà.   ¹òàåíà § ìíîãü áæ£èÿ ïðýì¹äðîñ£ . 

§ ãðýõîâíàãî èãà .    §êðûâàþù·è áãî£ðàç¹ìíû¬ òàèíû .  

Áëàæ© çëàòîçàðí©ª òâîª «òðîá© .   Áëàæ¹ çëàòîçàðí¹þ òâîþ ¹òðîá¹ . 

§ íåª æå èñòå÷å «çûê¹ ìî¬ì¹  § íåªæå â°ñýìü ñòðàíàìü, èñòî÷è ñå 

Æèâîòíàà âîäà ñüâüøå ñõîäùè .   âîäà æèâîòíàÿ; ñüâûøå ñüõîäåùè . 

Áëæ£íú ãðàäúòú.    Áëæå£íú òü ãðàäü. 

Ïðèåìûè òðåòèàãî ñúâðúøèòåëý .   Ïðè¬ìûè òðåòèÿãî ñüâðüøèòåëÿ ìèð¹ . 

áæ£èþ ñìîòðåíèþ.     È áæ£èþ ñìîòðåíèþ. 

Òîþ áî âðúõîâíîþ ñâýòèë¹ .    Òüè áî âðüõîâí¹þ ñâýòèë¹  

Îñòàíüêü èñïëüíýª. ßâè ñ áë£æíû ñúè. Îñòàíüêü íàïëüíÿ¬ è ÿâè ñå áë£æíü . 

Òýìú æå è ñü íèìà ïîâåëý åì¹ ã£ú á£ú .  È ñ òýìè æå è ñ íèìà ïîâü£åëý åì¹ ã£ü á£ü . 

 

 4. Пространно житие Методиево с шест! вселенски събори и първенство на 
римските епископи; (текст по Успенски сборник от ХІІ в. в Кл. О. 3, 1973, с. 185-193) 
Особености от езика и стила на Йоан Екзарх: ((Кръстанов 2010, с. 177-179) 

áë£ãú è âüñåìîãàè, îòú âåëèêîòû áî è äîáðîòû, ïðàâîâýðüíèè ñëàâèìú âú ñò£ýè òðîèöè, ñèðý÷ü âú îö£è è 

ñí£ý è ñò£ìü äñ£ý, åæå åñòü âú òðüõú ¹ïîñòàñüõú, èæå ìîæåòü êúòî òðè ëèöà ðåùè, à âú åäèíîìü 

áæ£üñòâý; êíèã¼ ñêàçàþòü; ñàìîâëàñòü, íåïðèÿçíü, Ñò£èè àï£ëè Ïåòðú è Ïàâüëú ñú ïðî÷èìè ¹÷åíèêû 

Õâ£û ÿêî ìúëíèÿ âüñü ìèðú ïðîøüäúøà, îñâýòèøà âüñþ çåìëþ; íàñòîëüíèöè ñò£¼èõú àï£ëú; ïîãàíüñòâî. 

Ñèëüâåñòðú ÷üñòüíî Äàìàñú; ñò£ûè ñ¹ì±áîëú, åæå åñòü âýð¹þ âú åäèíü áú£; Êåëåñòèíú è Êèðèëú; Ëüâú 

è Àíàòîëü ñú ïðàâîâýðüí¼èìü; Âúãèëèè ñú áî£¹ãîäüí¼èìü È¹ñòèíèàíúìü... å£ . ñúíúìú ñúñòàâëüøå; 

Àãàôîíú àïñ£ëüñêûè ïàïåæü ñú ÷üñòüí¼èìü Êîñòíòèíúìü öñ£ðüìü íà øåñòýìü ñúíüìý ìíîã¼ ìòåæà 
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âúñêîëîøà, èçãúíàâúøå, ïðîêëøà ñú âüñýìè ñúíüìíèê¼ òýìè, ðåê¹ æå ...è ïðî÷à ïîñïýøüíèêû èõú, 

à êðüñòèÿíüñê¹þ âýð¹; áú£ ìèëîñòèâ¼è, èæå õîùåòü äà á¼ âüñýêú ÷ë£âêú ñï£ñåíú á¼ëú è âú ðàç¹ìú 

èñòèíüíûè ïðèøüëú, âú íàøà ëýòà ÿçûêà ðàäè íàøåãî, âúçäâèæå íàøåãî ¹÷èòåëÿ, áëæ£íàãî 

¹÷èòåë Ìå»îäèÿ, ¬ãîæå âüñ äîáðûÿ äýòåëè è ïîäâèãû ïðèëàãàþùå ñèõú ¹ãîäüíèöýõú ïî 

åäèíîì¹, íå ïîñò¼äèìúñ. Îâýìú áî ðàâüíú áý, îâýõú æå ìàë¼ ìüíèè, à äð¹ã¼èõú áîëèè, 

Ñëîâåñüí¼ÿ äýòåëüþ ïðýñïýâú, à äýòåëüí¼ÿ ñëîâúìü.; ÿðîñòü, òèõîñòü, ìèëîñòü, áûñòðîñòü; À ìû, 

ñëîâýíè, ïðîñòà ÷àäü è íå èìàìú, èæå á¼ í¼ íàñòàâèëú íà èñòèí¹ è ðàç¹ìú ñúêàçàëú; äà ò¹ ÿâè 

áú£ ôèëîñîô¹ ñëîâýíüñê¼ êíèã¼. È àáè¬ ¹ñòðîèâú ïèñìåíà è áåñýä¹ ñúñòàâëü, ï¹òè ñ ÿòú 

Ìîðàâüñêàãî; àïîñòîëèêú Íèêîëà... ñò£è ¹÷åíèå åþ, ïîëîæü ñëîâýíüñêîå åâàíã£ëèå íà îëòàðè ñò£ãî Ïåòðà 

àïñ£ëà; ñò£è íà ïîïîâüñòâî áëæ£íàãî Ìå»îäèÿ.; âåëüìè ; òî íå ìîçè; îñòàâèòè ¹÷åíèÿ ñâîåãî; Íå òúêúìî 

áî... íú...; ïðàâîâýðüíà; ñúêàçàÿ êúíèã¼; è ñú ñò£þ ìúøåþ, ðåêúøå ñú ñë¹æüá¹; è ïðàâîâýðüíî 

ñúêàçàòè; è âüñåþ êà»îëèêè¬þ è àïñ£ëüêîþ öð£êâüþ á¹äè; Ñå æå åäèíü õðàíèòè îá¼÷àè, äà íà ìúøè 

ïüðâýå ÷üò¹òü àïñ£ëú è åâàíã£ëè¬ ðèìüñêû, òà÷å ñëîâýíüñê „; È àçú àùå á¼õú âýäýëú, ÿêî âàøà ¬ñòü, 

êðîìý á¼õú õîäèëú ; íú ñò£ãî Ïåòðà ¬ñòü; ëàêîìüñòâà; êú àïîñòîëèê¹, ìúøà, ðåêúøå ñë¹æüá¼; 

...ñò£ãî Ïåòðà ìúøè……….. ðåêúøå ñë¹æüáý; íà ñò£ûè Ïåòðîâú äí£ü ñú âîè ñâîèìè; âúñêîðý”; Åòåðú äð¹ãú; 

ê¹ïåòðîþ ñâîåþ, ðåêúøå ÿòðúâüþ;  § íåïðèÿçíè; Íîìîêàíîíú, ðåêúøå çàêîí¹ ïðàâèëî.  

 5. Похвално слово за св. св. Кирил и Методий с „две редакции – обширна 
(„първична”) и по-кратка („вторична”), съществуваща в два варианта: първата е запазена в 
руски ръкописи, втората в – южнославянски. Присъединявам се към мнението на 
изследователите, които не приемат Климентовото авторство на това слово..” (Станчев, 
Попов 1988, с. 76). Според мен и това е книжовно дело на Йоан Екзарх български (Кръстанов 
2004).  Тук по Лалева 2004, с. 76-82.  
Особености: небонъ в: íå õîùåòü áî ñúìüð±òè ãðýøüíèê¹, íú îáðàùåíèþ ¬ãî ;  

Íå îñòàâè áî ñúçäàíèÿ ñâî¬ãî ... íú; áë£æíûè Êîñòí±±òèíú; âûñïðü âúçëýòàÿ, ÿêîæå îðüëú; âîäû 

æèâû, ñèðý÷ü äàðîâå æèâîòâîðùàãî äõ£à”. Òú áî âúñêûïý ...ïðîòèâ¹ ñâîåìó ðàç¹ì¹; ÿêî öâýòú 

áë£ãî¹õàíüíú öâýòûè; ìíîãîìòåæüíûè ñü ñâýòú; È èøüäú âú Îëóìáú, ïîñòðèæåñ âú ÷ðúíû ðèçû; 

Ïî¹÷àÿñ âú ïñàëìýõú è ïýíèèõú è ïýñíüõú äõ£îâüíûèõú; Çàêîíú æå áæ£èè ñ¹ã¹áî ïðýëîæüøà, âú 

íîâûè ÿçûêú ïðýäàñòà, ïèñìåíà ñúòâîðüøà åì¹; âýäý, òãîò¹; Òðüã¹á¹ ïîõâàë¹; ïðýèäîñòà § 

òóä¹ íà çàïàäüíûÿ ñòðàíû, áë£ãîâýñòüñòâ¹þùà ñëîâî áæ£èå âú ÿçûêú íîâú. È âüñü  öð£êâüíûè 

çàêîíú ïðýëîæüøà § ãðü÷üñêàãî, âú ñâîè èìú ÿçûêú ïðýäàñòà; È òàêî òå÷åíèå ñúêîíü÷àâàþùà, ï¹òè 

ñ ÿñòà ðèìüñêàãî, àïñ£ëüñêîì¹ ïðýñòîë¹ ïîêëîíèòèñ; àïîñòîëèêú Àíäðèàíú èçèäå ïðîòèâ¹ èìà; 

ïîñòàâè áëàæåíàãî Ìå»îäèÿ íà ïðåçâ¹òåðüñòâî; ïðýñò£îì¹ è ïðýáë£æíîì¹ îö£þ íàøåì¹ è ¹÷èòåëþ 

Êîñòíòèí¹ ôèëîñîô¹, âèäýâú ...  áà£ îî ïîêîè ñâîåìü, îáëý÷åñ âú ÷üðíû ðèçû, è äí£ü æå íàðåêëú 

ïîêîè ñâîåãî; Ñù£üøå æå ïðý÷üñòüíàãî è áî£÷üñòüíàãî Ìå»îäèÿ íà àðõèåïñ£ïüñòâî, íà ñòîëú ñò£ãî 

Àíäðîíèêà àïñ£ëà, âú Ïàíîíèè § .î£., ï¹ñòèøà è íà ñòðàíû ñëîâýíüñêûÿ ¹÷èòú âú ÿçûêú èõú, 

íàïèñàâýøå åïèñòîëèþ ñèþ êú êíçåìú ñòðàíû òîÿ; Íåïðèÿçíèíû; Òå÷åíèå ñâîå; öð£êâè ïýñíüìè 

¹êðàñè è ïýíèè äõ£îâüíûèìè; Èìüæå ñèÿåòà; âúçäîèâúøà; Èìüæå íàïîèñòýñòà àëú÷þøàÿ ÿçûêû, è 
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æàäüíûÿ; Ïîãàíüñòâ¹; Åðåòèêîìú ñ¹ïîñòàòà, áýñîìú; Àëú÷þùèèìú... æàäüíûèìú; ùèòú âýðý, 

øëýìú ñï£ñåíèþ, ëîçà ìåäîòî÷üíà, ñúòè ìåäâüíèè ñëîâåñà âàþ, èìèæå íàñëàäèñòà âüñþ âüñåëåí¹þ, ÿêî 

áèñüðú.  

  МОЛИТВИ ОТ ЛАТИНСКИ НА БЪЛГАРСКИ ПРЕЗ ІХ ВЕК, причислявани към 
„чешки църковнославянски паметници от ХІ в.” от Mares 1979 и др. с особености на езика и 
стила на Йоан Екзарх: 
1. Молитва срещу дявола по Mares 1979, с. 65—68; по препис от ХІІІ в.  
Ñò£ûè Êëèìíòå ñò£ûè Äèîíèñè¬. Àðåîïàãûòå. Ãðèãîðü¬ ÷þäîòâîðü÷å. Ñèëåâåñòðå. Àìúâðîñè¬. È¬ðîíèìå. 

Ìàðòèíå È¬ðàìå. Ê¹ïðèÿíå. Âàñèëü¬. Íèêîëà¬ Èîàíå çëàòî¹ñòå è âñè ïðî÷èè ñ¹ùå áåùèñëà 

ñò£èè....Ïîêîíüíèöè Поконъ (Енински, Клоц, Син евх нов Тарнанидис 1988) 
2. Молитва на Св. Троица от ръкопис от ХІV в по Mares 1979, с. 69-71.  
îáðàçü Õñ£âú; è íàïîëíèòè âüñü ñúñòàâú ìîè; È íåïðèÿçíü äèÿâîëú;  È âðà÷åâàâúøå ì èöýëèòå; ñò£èè 

âðà÷åâå; çàùèòè ì § âðàãú ìîèõú ùèòîìü ïîêðîâà òâî¬ãî; И тук св. Григорий Велики и други 

западни и източни: ñò£ûè ëèêú ïàïåæþ. Êëèìåíòå Ñèëåâåñòðå. Ëâå ïàïà. Ñòåôàíå. Ãåîðã£ü¬. Çèíîâü¬ . 

Âëàñüå. Âîèòåøå.;  Ìàðòûíå;  Âñè ñò£èè ¹÷ò£ëè è ñò£ëè. Ìîëèòå Áà£ çà ì ãðýøíàãî; ...Âèòå Â÷åñëàâå. 

Ìàí¹¶ëå. Ñàâåë¶å Âåíäèêòå ²çìàèëå. Àëîâå. Ìàãíå,  Êàí¹òå è Àëáàíå, ÁÓòÓëâå. Ñîçîíå Ðîìàíå. 

Àíôèìå. Ìàêñèìå. Áîðèñå è Ãëýáå. Ïàíêðàòü¬. Âñè ñò£èè ì÷£íèöè ìîëèòå Áà£ çà ì 

ãðýøíàãî....ÊVÐÈËÅ. ÌÅÔÅÄÜ¬. ÂÅÍÄÈÊÒÅ... 

3. МОЛИТВИ ОТ ЯРОСЛАВСКИ МОЛИТВЕНИК ОТ ХІІІ ВЕК по Mares 1979, с. 71-80. 
Молитва от неизвестен латински извор: íåäîñòîèíñòâî. Ссл ,1 Супр, Изб 1073, жизнь;  Äà ì 

èçáàâèòè õîùåøè. Äà íå âíèäó â ìýñòî îíî ïàã¹áíî¬...È òåáå ìîëþ ñò£ûè Ïåòðå. Èæå äåðæèøè êëþ÷à 

öñ£ðüñòâ· íá£ñíàãî. Äà ðàçäðýøèøè ãðýõû ìîÿ; È òåáå ñ ìèëú äý; Äà ñëûøèøè ìë£òâ¹ ìîþ ñèþ.  

4. МОЛИТВА НА СВЕТИ ГРИГОРИЙ ДВОЕСЛОВ от молдавски ръкопис от ХV в. Псалтир от 
ГИМ, Москва, Унд. № 1274, л. 227а-229а. ßêî òû åñè Áú£ ìîè, è  íýñ£ èíîãî ðàçâý òåáå.;... È òåáý 

âúï·© âåëèêîì âåïëåì; íåäîñ£îèí±ñòâî; äà íå âúíèä© âú ìýñòî îíî ïàã¹áíîå. ..È òåáå ìë£ Ïåòðå èæå 

äðúæèøè êëþ÷à öñ£ðòâ·à íáñ£íàãî. Äà ðàçäðýøèøè ãðýõû ìî íà çåìëè.... Òåáå ìë£ è òåáå ñ ìèëü 

äý©. Публикувана от Соболенский 1905, 66-78?, тук по Mares 1979:73-75. 
5. МОЛИТВА НА СВЕТИ АМБРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИ според Ярославски молитвеник от 
ХІІІ в.,  по Mares 1979, p. 75-76. Òû ì âîëüíûõú è íåâîëüíûõú ãðýõú ïðàùà¬øè; Òû ìî¬ òýëî íà 

ìë£òâ¹ âúñòàâë¬øè; Òû ìîè ð¹öý íà¹÷è ê òåáå ïðîñòèðàòè; íå ïðåçðèøè, ùåäðîñòü, ¬äèíî÷àäûè; 

ñëàâà è õâàëà. 

6. Молитва при изповядване на грехове според Ярославски молитвеник от ХІІІ в., по Mares 
1979, p. 76-78. Ìîë£ èñïîâýäàíèþ ãðýõîâú. Âñåìîãû Áå£ àçú ¹êîðåíú ò ìîëþ. Òû ¬ñè öñ£ðü öñ£ðåìú è 

Ãü£ ãä£åìú... È â ëàêîìüñòâý; Ñúãðýøèõú âú òàòüáý è âú ÷þæåèìüñòâý; Òû ¬ñè íå õîò äà áû êîæäî 

ïîãûáëú íî äà áûøà ñï£ñåíè áûëè. 

7. МОЛИТВА В ТЪГИ И ПЕЧАЛИ - Ìîë£ . âú ò¹çý è âú ïý÷àëè 

Ãè£ Áå£ âý÷íûè íåâèäèìûè è âñ âèäè âñåìîãûè áåñïå÷àëüíûè âåëèêûè. Ïðåòèõûè;  

ñâýòëîñòü Ссл 7 Евх Супр на руски:свет, блеск, сияние, великолепие; чешки  jas, zare, svit, 

skvelost, slava; и на новобългарски си е същото светлост!  
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8.  Молитва към св. Богородица Ìîë£ . êú ñò£ýè áö£è...È íåìîùü õ¹äûÿ âåùè. Òû áî âëä£÷öå ãíîè... 

òãîòîþ ..è áë£ãîïðåáûòíà; íåäîñòîèíüñòâý;  áë£ãîñòè. 

Има и други преводни и оригинални творби на свети Йоан Екзарх, 
архиепископ и патриарх на българската земя, нов Златоуст Български, но 
...сега няма време! 

 

 
SLAVONIC  PALIMPSEST  IN COD. VAT .GR. 2502. PARADOXES 
OF THE CYRILLO-METHODIAN MISSION, ITALO-BULGARIAN 

CONNECTION AND AXIOM OF THE LANGUAGE 
 

Trendafil Krastanov  
 

The Slavonic palimpsest of  Vatican has a double meaning: restored most 
ancient copy of the first Slavic Gospel of the tenth century, according to L. P. 
Zhukovskaya "clearly bulgarian monument from the tenth century";  read the traces 
of old-Christian texts in Italo-Greek and Italo-Bulgarian skriptoria for the needs of 
newly christianised Bulgarian people A.D. 866-870;  solve the paradoxes of Cyril 
and Methodius Mission through the work of Bulgarian diplomats and scholars in 
Italic lands:  Exarch John "worked in Rome" in 866-879 as translator of Latin in 
their own language (40 Homilies of Pope Gregory the Great), translations and 
compilations of different languages of prayers, sermons, teachings and chants for 
major holidays, as well as original works for honor of their teachers: Skazanije o 
pismenech Saga of written Constantine the Philosopher, Life of St. Cyril, Eulogy 
of St. Cyril, St. Methodius Life, Eulogy of Cyril and Methodius;  Peter as 
ichirguboil Chernorizets, written words and teachings of textual borrowings from 
the answers to Bulgarians of Pope Nicholas I in 866 (Pavlova 1994:36-39); 

The new Slavic alphabet Abecenarium bulgaricum and Christian liturgy is 
authorized by Pope Hadrian II in 868, mainly in view of Bulgaria and it is 
transmitted and approved in Bulgaria from 868 to 893 in the Bulgarian capital 
Pliska, not after 886 , as assumed. 

Patriarch Photius is not only against triezichie, but absolutely only for 
Greek Language (Vavrzhinek 1987:131). 

Axiom of the language shows that every writer or write in their native 
language or languages of the people for whom it is intended: the language of the 
Bulgarian Exarch John is identical to the translation of Cyril and Methodius 
(Vondrak 1896:19), and therefore their language reflects a living spoken language 
of the European stakes or Bulgarians of the VIII-IX century living in Roman 
provinces of Moesia in Europe around the Danube Bulgaria and in Slavic Olympus 
in Moesia in Asia Minor. 
 


