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Abstract: New sources and identifications point to the role of two Bulgarian envoys to Rome 

from 866 to 879: Peter the grand curator of the Archon of Bulgaria, subsequently known as 

Peter the Monk (Chernorizets), and the Boila John, who in 879 became Exarch under 

Methodius the Great Archbishop blessed by God and Exarch of Bulgaria, known as John the 

Exarch. Peter and John met Constantine the Philosopher, his brother Methodius and their 

disciples in Rome in 868 and together with them and with the help of Bishop Formosus of 

Porto and Paul „Bishop of Bulgaria” urged Pope Hadrian II to recognize the new alphabet 

Abecenarium Bulgaricum and the Cyrilo-Methodian translations of the Holy Gospels „chiefly 

serving the Bulgarians”. Pope Hadrian II ordained Methodius and his disciples, who 

conducted the liturgy in apostolic churches in Rome with „blessed Slovenian translations”, 

made copies of them in Italian-Bulgarian scriptoria and in 868 sent them officially to the 

Bulgarian capital Pliska. During his diplomatic mission in Rome (from 866 to 879) the 

Bulgarian envoy John became a deacon of the Roman Church – for several years he worked in 

Rome and was a close associate of Pope John VIII and Methodius of Morava. Five years later 

John the Exarch inherited from Methodius the Pannonian archdiocese, but after the conquest 

of the Moravian region in Pannonia by the Hungarians he moved to Preslav as Archbishop of 

Bulgaria, where probably in 917 he was ordained by Tsar Simeon as Bulgarian Patriarch. In 

Morava John wrote his works Shestodnev (Hexaеmeron) and Bogoslovie (Theology), whose 

Chapter 55 was titled A Story of the Letters. Peter and John – two Bulgarian envoys to Rome 

– founded the Bulgarian Church and created original works of their own. Peter the Monk 

wrote sermons in vernacular Bulgarian based on borrowings from the Responses of Pope 

Nicholas I to the Questions of the Bulgars. 

John the Exarch, an author of secular miscellanies for the education of successors of 

rulers and sermons for the entire year, was known as the Bulgarian Chrysostom; after his 

death he was canonized for his role in the struggle against paganism.  

The Life of St. Constantine-Cyril, The Eulogy on St. Cyril as well as The Life of St. 

Methodius and the Eulogy on the Blessed Cyril and the Moravian Archbishop Methodius are 

works by John the Exarch, while the Liturgy of St. Methodius was created by the Bulgarian 

Bishop Constantine of Preslav. 

Towards the end of the 10th century the Cyrillo-Methodian tradition and cult found its 

way from Rome, through the Bulgarian capitals Pliska and Preslav to the Kievan Rus’; 

centuries later it was copied in Russia with the aim of overcoming paganism. 

Key words: Cyrilo-Methodian tradition, Rome, Pope Hadrian II, Bulgarian envoys Peter and 

John in Rome, Cult of St. Cyril in Rome, Cult of St. Methodius in Bulgaria, their transfer 

from Bulgaria to the Kievan Rus’ 
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Кирило-Методиевска традиция и култ  

от Рим през България до Киевска Русь 
Български дипломати и книжовници от ІХ век: Петър Черноризец и Йоан Екзарх  

 
През  август 866 г. българският владетел Борис І изпраща трима свои представи-

тели в Рим. Това са „великият куратор“ и негов роднина Петър, както и боилите Йоан и 

Мартин, които отправят 115 въпроса към папата 1. относно същността, устройството и 

ръководството на християнската Църква (Гюзелев/Gyuzelev 1969: 197-202; Илиев/Iliev 

2003) и как да бъде устроена тя в България начело със свой патриарх (Гюзелев/Gyuzelev 

1969: 206-207, 221); 2. отправена е молба за книги и свещеници, които да подпомогнат 

укрепването на християнството в просторната държава. Откликът от страна на папската 

институция е документиран в Отговори на папа Николай І по допитванията на 

българите. През 866-867 г. в Рим пребивава също „и друг благороден мъж Петър”, 

вторият българин е Георги, а в края на 867 г. там пристигат Константин Философ, брат 

му Методий и техните първи ученици, наречени по-късно Седмочислeници. 

 Според Пространно гръцко житие на св. Наум  Кирил и Методий желаели да 

посветят в християнството българите, затова съставили нова азбука съобразно особе-

ностите на българския език и превели основните богослужебни книги на български 

език, „каквито имаме ние гърците”, но решили да проконтролират тяхната точност, 

като ги занесат за проверка в стария Рим (Dujcev 1938, Бърлиева/Barlieva 1987). 

Петър съдия,  сродник и  „велик  куратор на  архонта на  България“ 

Борис -Михаил,  чергубиля и  черноризец  от  IX век   

 Предполага се, че става въпрос за старобългарския книжовник Петър Чернори-

зец. За обстойното си изследване върху неговото творчество Румяна Павлова (Павлова/ 

Pavlova 1994: 6) привлича около 200 преписа на творбите му. Посочени са 14 негови 

пространни слова, между които Слово за поста и за молитвата; Поучение за спасение 

на душата; Слово за временния живот; Слово за различната неправда; Слово за 

правдата и неправдата; пет кратки слова, създадени чрез съкращаване на текста на 

пространните, и други четири слова. Още през ХІХ в. руски учени отбелязват 

наличието на слова и поучения от „Петър Черноризец” („Петър Недостойни”, „някой си 

Петър”), за които не установяват наличие на гръцки образци, но поради древността им 

предполагат, че техен автор е „Петър Руский“. А. Соболевски (Соболевски/Sobolevski 

1908, също Павлова/Pavlova 2003: 141, Йовчева/Yovcheva 2008: 267-270) уточнява, че 

тези творби са старобългарски от Х век, което дава основание на други изследователи 

да го свържат с името на българския цар Петър (Павлова/Pavlova 1994: 9-30). Други 

историци обаче оспорват това мнение. С по-голяма вероятност Петър Черноризец би 

могъл да бъде идентифициран с посочения по-горе български съдия Петър, изпратен от 

Борис-Михаил  през август 866 г. в Рим с въпроси към папа Николай І.  

 През 867 г. в Чивидалското евангелие са записани имената на български прате-

ници, завръщащи се от Рим. След имената на българския владетел Борис-Михаил и 

цялото му семейство, отделно са изписани:   

От България, който пръв дойде в този манастир, името му е Сондоке, и жена му 

Анна, и баща му Йоан, и майка му Мария, и синът му Михаил, и другият му син 
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Велегнев, и дъщеря му Богомила, и другата Каля, и третата Марта, и четвърта 

Елена,  другата му съпруга Собеслава. И другият знатен мъж Петър... и Георги. 

Петър и жена му София (Смядовски/Smyadovski 2003: 515). 

 Налице са имената на двама български благородници с името Петър – първият е 

записан като Сондоке, което вероятно е званието 'сундик' или 'съдия', повторено в 

обръщението на папа Йоан VІІІ в писмо от 879 г. до Petro Cerbule et Sundice ceterisque 

optimatibus et conciliariis dilecti filii nostril Mihaelis Regis Vulgarorum (Iohannes VIII 

papae. Epistolae: 147, ЛИБИ 2: 61). В случая е възможен и превод  

До Петър чергубиля и съдия, и другите велможи и съветници... (Кръстанов/Kras-

tanov 2008: 84-85).  

Приемаме, че Cerbule не е име, а титлата чергубиля за Петър съдия, който след 

879 г. става чергубиля, по-късно ‒ черноризец и е оставил слова, за които не са открити 

гръцки образци, а текстуални заемки от Отговорите на папа Николай (Павлова/Pavlova 

1994: 34-36), т.е. те са или превод от латински, или компилация от текстове на 

християнски слова за нуждите на новопокръстения български народ (Кръстанов/Krasta-

nov 2008: 83-85). Печатът Петър велик куратор на архонта на България (Йорданов/ 

Yordanov 2007) потвърждава предположението за отъждествяването на съдия Петър, 

роднина на Борис-Михаил, с водача на българското посланичество в Рим от 866-879 г. 

(Кръстанов/Krastanov 2008). 

 През 868 г. съдия Петър се среща в Рим със завърналите се от България 

епископи Павел („епископ на България”) и Формоза Портуенски, които го представят 

на новия папа Адриан ІІ и заедно с други римски духовници убеждават папата да 

признае новата азбука глаголица като abecenarium bulgaricum „българска азбука” и 

„словенската“ литургия „главно с оглед на българите” (Wattenbach 1876: 70; 

Кръстанов/Krastanov 2008: 88-89), защото e по-добре в България да си служат с 

говоримия български език, вместо с традиционния гръцки, което съвпада с желанието 

на Рим в България да не се изучава гръцки език и богослужението да не се извършва на 

този език.  

 Словата на Петър Черноризец са насочени срещу езическите остатъци в Бълга-

рия от края на ІХ в. Според Грета Стоянова в Слово за поста са налице съответствия с 

Отговорите на папа Николай І и посочените там „живи езически ритуали и вярвания”:  

Това слово се отличава по тематика и по начин на изложение от другите. То явно 
е предназначено за  широка необразована публика. В него се споменават 
характерни за езичници обряди и качества: сварь, бои, свада, величание, гордость, 
несытость, душегубьство, чяродэиство, наузъ, ношение, кощуны, идолослужение 
(Стоянова/Stoyanova 1996: 152-153).  

В Поучение за спасение на душата също се откриват паралели с глави 69 и 64 от 
Отговорите на папа Николай от 866 г. – до жените-майки и за облеклото в църквата. 
Характерна е и диалогичността, риторичните въпроси и възклицанията. В Слово за 
временния живот има обръщение към властели земнии, и вельможи, и боляре и суди 
чл  чстии, кто вы даетъ и санъ, и №мъ и м№дрость, да №мэсте и смыслите. Никъде не се 
споменава думата ерес, никъде богомилство. Петър явно отлично е познавал 
Отговорите на папа Николай І от 866 г. Този факт е безспорен и поради явните 
текстови съответствия между съдържанието на словата, особено и най-вече на Слово за 
поста и подробните разяснения на папата в 4, 7, 8, 35, 47, 64, 101 глави 
(Стоянова/Stoyanova 1996: 152).  

Към тези факти се добавя наличието на завършеци на отделни слова, подобни на 

финалните формули в Киевските листове:   а наше о   с   а 51а, о   е   се   и нашемь 56а,   а 
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наше о   с   а 190в, 193г, 134г, 27г, 124б, 125г, 115г, 149г, 156б, 160б, 162а, 165б, 166а, 

181б, 168г, 175б, 184г, 188в; о   е   се   и нашемь (Павлова/Pavlova 1994: 388, 398). 

 Вероятно в Плиска владетелят Борис І, брат му Докс и неговият роднина съдия 

Петър са съставили  въпросите към папа Николай І относно същността и ръководството 

на християнската Църква. Тези въпроси са отнесени от българските пратеници начело 

със съдия Петър (Илиев/Iliev 2003) в Рим, а след близо тримесечен престой в Рим и 

италийските области, отново съдия Петър е получил и донесъл в България Отговорите 

на папа Николай І. Вероятно същият съдия Петър е превеждал и тълкувал тези 

Отговори на българския владетел и на неговите съветници, същевременно е ползвал 

тези текстове за своите слова срещу езичеството и за утвърждаване на християнството 

в България. 

Столицата на България Плиска се превръща в първостепенен културен и църко-

вен център (Георгиев/Georgiev 1987). Като велик куратор на архонта на България 

вероятно Петър е ръководел строителството на величествената Голяма базилика „Свети 

Петър” „въ блъгарех” (Турилов/Turilov 1999) в Плиска с внушителните размери 99 x 

29.5 м (Ваклинов/Vaklinov 1977: 169-172, Щерева/Shtereva 1985: 510-513; 

Георгиев/Georgiev 2003). 

Боил Йоан от  866 -879 г .  като  екзарх „работил в  Рим “  

 Известни и нови извори дават основание за проследяване на дейността и твор-

ческото развитие на Йоан Екзарх като един  от най-ярките книжовници на 

Преславската школа,... връстник на цар Симеон и деец от неговото литературно 

обкръжение... (Славова/Slavova 2008: 245). Впечатляващата литературна и богословска 

ерудиция на Йоан, познанието на античните автори, отличното владеене на гръцки език 

са силни аргументи в подкрепа на хипотезата, че е получил солидното си образование в 

някоя от констинтинополските висши школи, най-вероятно в Магнаурската школа или 

в Студийския манастир. Приема се, че се е завърнал  (може би със Симеон) в Плиска 

малко преди пристигането на изгонените от Моравия Кирило-Метовиеви ученици (885-

886). В насловите е наречен Иоанъ презвитеръ бол арскии; Проло ъ сътворенъ Иоаномъ 
прозвутеромъ ексар омъ бъл арском; Презвитеръ екзар ъ Шестоднье съпсано Иоаном презвитеромъ 
ексар омъ; Иоана презвитера ексар а или екзар а; Иоаном ексар ом блъ арьскымь Слово на 
Рождество Христово (Славова 2008: 246).  

Йоан Екзарх е блестящ преводач, компилатор и автор на оригинални творби,   

относително сигурни са: Слово за Възнесение; Похвала за Йоан Богослов; Слово за 

Сретение; Първо слово за Рождество Христово (най-ранен препис в Ягичев Златоуст); 

Слово за Преображение, най-ранен препис в Михановичев хомилиар; Слово за 

Богоявление (най-ранен препис в Ягичев Златоуст)... Някои учени приписват авторство 

и на Второ слово за Рождество Христово; Похвала за Въздвижение на кръста 

Господен; Слово за Успение Богородично; Слово за Благовещението на Йоаким и Ана; 

Слово на ония, които се погребват в църквите – произведения, които биха могли да 

принадлежат и на негови последователи (Славова/Slavova 2008: 247). 

Към преведените от Йоан Екзарх произведения се отнасят: Диалектика на Йоан 

Дамаскин (Калайдович/Kalaydovich 1824); Житие на Йоан Златоуст (Hansack 1980); 

Македонски кирилски лист (Добрев/Dobrev 1981); Похвала на цар Симеон (Хауптова/ 

Hauptova 1981); Послесловие към Тълковно евангелие (Калайдович/Kalaydovich 1824, 

Ангелов/Angelov 1984а). 

 В други извори се откриват допълнителни данни за личността на Йоан Екзарх:  

като дипломат работил в Рим (Ангелов/Angelov 1984), Грешни дякон на Римската 

църква и приятел на Анастасий Библиотекар (ЛИБИ/LIBI 2, 1960: 209); презвитер fidelis 
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(„доверен”) на папа Йоан VІІІ (872-882 г.) (ЛИБИ/LIBI 2, 1960: 162); презвитер и 

Екзарх Български на архиепископ Методий Моравски от 879 г. в Морава Панонска в 

Илирик (Кръстанов/Krastanov 2006: 75-81); архиепископ Моравски след 885 г. или пет 

години след Методий (Interim in Moravia annis quinque interpontificio durante, tandem 

Johannes Moravus in locum Methodii cooptatus est; Бърлиева/Barlieva 1992: 46); „Йоан – 

архиепископ на моравците след Методий и неговите суфрагани Бенедикт, Даниел и 

Вихинг” (Асемани/Asemani 1987: 227). Споменатият Даниел може да бъде отъждествен 

с епископ Велички в провинция Западна България след 878 и преди 906 г., когато там е 

изпратен епископ Климент Тивериуполски (893-906 г.) за епископ Велички (от 906 до 

916 г.). Според ватикански извор Епископия Велаграда или Велеграда (Берат) и Кани-

на, Южен Епир (град в Албания, сега Берат), е епископия първо към Драчката митропо-

лия, наречена Пулхериуполска, после е Велаградска митрополия към Охридската архи-

епископия... Епископи са: 1. Филарет;  2. Серафим; 3. Сергий - 16 април 878 г.; 4. Дани-

ел; 5. Климент 906 - †25 юли 916 г. според Codex Vat. gr. 2492 r (Кръстанов/Krastanov 

1999).  

Йоан архиепископ на българите и на България се споменава на оловен печат на 

гръцки език, намерен на терена на античния Виминациум (днес Костолац в местността 

„град” в близост до църквата „Св. Георги”):  

Майко-дево помагай на архипастира на българите Йоан (Душанић/Dušanić 

1975: 37) и  Йоан архиепископ на България от края на ІХ  в. (Йорданов/Yordanov 2013), 

наречен от негов съвременник църковен строител на българската земя, по-късно 

добавено от друг иже быс£ патриарх бугарсцэи земли (Ангелов/Angelov 1967: 112-115; 

Кръстанов/ Krastanov 2006: 78); издигнат от цар Симеон през 917 г. в Преслав за патри-

арх (?; Varnalidis 1968: 7; Кръстанов/Krastanov 2013). 

 За култ към св. Йоан Екзарх се откриват данни в различни извори 

(Иванова/Ivanova 1995: 631; Икономова/Ikonomova 1995: 170-171): в Евангелие от ХІІ в. 

¶ ст£го ¶оана е¿арха (Добрев/Dobrev 2008: 357); за св. Йоан Екзарх има помен заедно със 

св. св. Кирил и Методий и Климент Римски в Типографско евангелие от ХІІ в. 

(Пентковский/Pentkovskiy 1998: 152-153); в Евангелие и Апостол от ХІІІ в. в Белград-

ската библиотека с тропар за него: ... свэт£ поганскыи разори и цр£ю дрьжав© №крэпи... 
„унищожи езическия свят и укрепи властта на царя” (Кръстанов/Krаstanov 2013: 108).  

Книжовникът  Йоан Екзарх  

„Монах Йоан” сътворил в Рим два канона на глаголица за Рождество на св. Йоан 

Предтеча и за върховните апостоли Петър и Павел (Tarnanidis 1988: 100-102, Кръстанов 

2010: 194-195); съставил светски Княжи изборник за възпитанието на българския княз 

като Изборник (съхранен в препис от 1076 г.; Veder 1995: 82-87) и друг Изборник 

(съхранен в препис от 1073 г.). На новобългарски е преведен неточно под заглавие 

Спасителна книга от старогръцки език, но са изпуснати бележките и добавките на 

български. Във византийската литература няма подобен изборник, съдържащ явно 

проримски текстове с изброяване на шестте вселенски събора и петте патриаршии, 

начело с Римския 1. Епископ Петър, 22 години... На последно пето място е споменат  

Константинополският: 1. Стахис, който е от 70-те апостоли и е ръкоположен от апостол 

Андрей, епископ на Тракия (Спасителна книга/Spasitelna kniga 2008: 381-384).  

Богословие или Небеса е с оригинален Проло ъ, съдържа сведения за Константин 

Философ, приел монашеското име Кирил, както и за живия „велик божи архиепископ 

Методий” (Sadnik 1967: 2-4). Като 55-та глава тук е поместен Трактатът „За буквите”.   
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  Екзарховият идиолект дава основание за предположението, че Йоан Екзарх е 
написал Сказание за писмената на Черноризец Храбър със заглавие Съказан·е како 
състави сЃтыи Кирилъ философъ азбуку по языку словен±ску, и книги преведе. § греческиa на 
словенскыи язысъ. Сказание как свети Кирил Философ състави азбуката по словенски 
език и преведе книги от гръцки на славянски език като глава 55-та от неговото 
съчинение „Небеса” (Трендафилов/Trendafilov 2001: 230-231, Кръстанов/Krastanov 
2001: 6-13). 

Шестоднев е писан също преди 6.04.885 г., когато Йоан е още презвитер Екзарх 
от 879 до 885 г. Шестодьние съпьсано Иоаномь презвитеромь ексархомь, посветено на княз 
Симеон (Икономова/Ikonomova 1995: 174-182, Трендафилов/Trendafilov 2001: 47-82). 

Идиолект  на  Йоан Екзарх      

Константин Калайдович открива в началото на ХІХ в. Йоан Екзарх за 

славистиката. Изданието му от 1824 г. е най-забележителният по ценността и 

богатството на публикувания нов фактически материал и обобщаващи заключения труд 

(Калайдович/ Kalaydovich 1824). В уводната част Калайдович категорично свързва 

делото на Йоан Екзарх с най-стария период на славянската книжнина, поставя неговата 

личност наред с личностите на Константин-Кирил и Методий и очертава дейността и 

книжовното му наследство на широк историко-културен фон. В глава 3, посветена на 

превода на Богословие от Йоан Дамаскин, Калайдович засяга почти всички първо-

степенни въпроси,  които този паметник поставя пред науката.  

 За идиолекта на Йоан Екзарх особено важни са наблюденията на руските 

археографи Александър Горски и Капитон Невоструев върху езика и преводаческото 

умение на Йоан Екзарх. Те първи посочват редица специфични за езика и стила на 

кнсижовника думи и изрази като: 

 добродавъць, собьство, съставъ, творьць, чиститель, рэзильникь (ножици), небонъ 
(Трендафилов/Trendafilov 2001: 8) 

 Лексиката на Йоан  Екзарх показва ясно изразена връзка с най-старите 

славянски глаголически писмени паметници, но същевременно притежава и 

специфични източнобългарски черти, вкл. и форми с определителен член:  

влага та, въ годо тъ, слово того, мирото, дэвая: и други акы, имьже, капище, 
клеврэтъ, лэпо есть, лэчьба, небонъ, паст№хъ, съставъ, таче, тварь, ти за съюз и, 
трэба  (Вж. Приложение 1)  

Соболевски отбелязва лексеми, типични за езика на Йоан Екзарх:  

акы, безлэпотьство, вскорэ, г©сла, женитва, имьже, козлогласование, лэстьвица, небонъ, 
образъ, подъбэга, потъ, правая вэра, м©чительство, тирания, пияньство, преболе, 
преболшем, прэлюбодэиство, сытость, таче, тгость, тгота, №боиникъ, 
щедролюбивыи, чертогъ, чресьсытость, ч№вьство (Соболевский/Sobolevskiy 1901: 
177-202).  

 Екатерина Дограмаджиева изследва синтактичната служба на старобългарските 
сирэчь и рекъше, посочва и следните лексеми от Екзарховия идиолект:  

акы, балии, благодэть, врачь, дебельство, имьже, криво, не бо Іесть льзэ...нъ, небонъ 
раз№ма ради прэлагаемъ кънигы сия, свэтьлость, свэтьлота, собьство, таче, тварь, 
чиститель, чистительство; ако, акы, имьже, имьжесе, имьжето, како любо да, любо, 
понеже (Дограмаджиева/Dogramadzhieva 1980; 1980а).  

Вайер и Миклас отбелязват и други думи, присъщи на Екзарховия идиолект: 

бьхма, вещь, вещьство, вьсямо, имьже, луна, мэнити, нарековати, обьлъ, овъгда, 
подоба, тварь, ти, чисм (Вайер, Миклас/Vayer, Miklas 1986: 47-56). 

 Налице са и хапакси в езика на Йоан Екзарх, т.е. лексеми, които се отбелязват 
само в неговите произведения:   
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блажьство, виньство, въстьство, гораздьство, дробьньства, душьство, мильство, 
мощьство, оцьтьство, потрэбьство, сопльство, съмрьтьство, т№ждьство, х№ждьство, 
мэлость, пльзость, прэмина, стрьчина, тлъстина, чстыни; особени думи от Й. 
Екзарх: собьство, подобьство, высость, мокрота, ширина. Ниска честотност у 
Й.Екзарх се отбелязва за: различьство (11), сухость (9), низость и ширость (по 6), 
гл©бость, дэтельство и обильство (по 3), рэдость, т©пость, сладьство (по 2) 
(Ковачева/Kovacheva 1989: 143). 

 Емилие Блахова и Живка Икономова установяват наличие на 71 лексеми, които 
не са включени в Slovník jazyka staroslověnského: братолюбьство, въсптити, въчитати, 
выити, выходити, гривьна, гръбавъ... (Благова, Икономова/Blagova, Ikonomova 1995: 
288), (Вж. Приложение 2) и 10 съвпадения между Беседите на папа Григорий Двоеслов 
и езика на Йоан Екзарх в Хрониката на Георги Синкел (Тотоманова/Totomanova 2008: 
671). Следователно 40-те Беседи на папа Григорий Двоеслов са преведени от латински 
на старобългарски език от Йоан Екзарх (ІХ в.), а не през ХІ в. в Чехия 
(Кръстанов/Krastanov 2007: 432-433; 2010в; Krastanov 2011: 184-185).  
 Капиталното изследване върху езика на Йоан Екзарх е дело на Вондрак, комуто 

принадлежи важния извод, че езикът на Йоан Екзарх и езикът на най-старите, възхож-

дащи към Кирил и Методий паметници, са родствени наречия на един и същ език 

(Vondrak 1896: 19).  

Измежду най-големите постижения на Йоан Екзарх се посочва създаването на 

първата славянска философска категориално-понятийна система и терминология 

(Илиева/Ilieva 2005: 36). В Богословие са налице 37 лексеми, нерегистрирани в палео-

славистичните лексикографски трудове, и други 64 лексеми, отбелязани само в този 

книжовен паметник; както и редица неологизми (Илиева/Ilieva 2005: 39). (Вж. 

Приложение 3). Тази констатация е потвърждение на предположението, че Йоан Екзарх 

е „работил в Рим”, превеждал е Тълковно евангелие, т.е. 40 Беседи на папа Григорий 

Двоеслов от латински на старобългарски език, а също така, че той е писал и полемични 

творби – За буквите (Кръстанов/Krastanov 2001: 6-13). 

Посочените изследвания дават основание за твърдението, че българският 

книжовник Йоан Екзарх е бил образован боил, който е подпомагал владетеля Борис І в 

борбата му срещу езичеството, затова е изпратен в Рим през 866 г., където е „работил” 

като дипломат и черноризец, събирал текстове от различни книги, за да състави 

няколко Изборници за просветата на новопокръстения български народ и особено за 

възпитанието на младия княз Симеон, на когото е посветил своя Шестоднев преди 885 

г. Още като дякон на Римската църква българският пратеник в Рим съставил Изборник 

за възпитанието на българския престолонаследник (запазен в препис от 1076 г., срв. 

Veder 1995).  

Цанко Цанев предполага наличие на завършен цикъл от тържествени празнични 

слова на Йоан Екзарх за Господските празници според тяхната евангелска последова-

телност: Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Преображение, Възнесение, 

Петдесетница... и т.н. (Цанев/Tsanev 1996: 141). 

Слова на  Йоан  Екзарх  

По повод твърдението на Люба Стоянович, че е открил нови слова на Климент 

Словенски, Соболевский/Sobolevskiy (1905: 433) отбелязва:  

Нет никакого основания видеть в них произведений Климента. Автор их – 

человек более талантливий, чем Климент, с другого литературного манере, но 

также плодовитий (по Иванова/Ivanova, срв. Климент Охридски 2: 624).  

 Кой е този „по-талантлив и плодовит книжовник” в България от ІХ век? Йоан 

Екзарх като книжовник и особено като оратор-проповедник става известен още и с 
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публикуваното от  Калайдович Слово за Възнесение, последвано от открития на други 

негови слова (Иванова-Мирчева/Ivanova-Mircheva 1971; Трендафилов/Trendafilov 2001: 

83-87; Славова/Slavova 2008: 246-247).  

Слова за Рождество Христово от Йоан Екзарх като свети Йоан Златоуст 

По отношение на първо Слово за Рождество Христово се отбелязва:  

По запазени южнославянски преписи то превъзхожда не само всички останали 

слова с неговото име, но и всички слова на Климент Охридски, съхранени от 

българския Златен век от края на ІХ и началото на Х в. в южнославянската 

ръкописна традиция до края на ХІV в... Словото на Йоан Екзарх е едно от най-

широко разпространените произведения на старата българска литература до края 

на ХІV в. (Николова/Nikolova 2007: 5).  

В Ягичевия Златоуст това слово е отбелязано като дело на „свети Йоан 

Златоуст” на Рождество Христово второ (Димитрова/Dimitrova 2011: 43а-48а). 

Трето Слово за Рождество Христово от Йоан Екзарх Български  

„По заповед на светител Методий“ 

Вь тьже дн£ь Слово на рожтTво ХвTо. Нач. Понеже множицею чтTно ваше стлЃьство, 
заповэд№ намь веле написати маль¶ми пльнь¶ми словесь¶...  

Подобно сведение се среща в Слово за Рождество Христово, публикувано като 

предполагаема творба на Климент Охридски (Климент Охридски/Kliment Ohridski 2: 

193-196), но Красимир Станчев поставя въпросителен знак (?) (Станчев, 

Попов/Stanchev, Popov 1988: 74), което означава съмнение по отношение авторството 

на Климент Охридски, Климентина Иванова пък го определя като „Слово. Аноним”, 

„Гръцкият текст е неидентифициран”... На рождество Христово  слово в томоужде 

(Иванова/Ivanova 2008: 387, №12) и следва трето слово. В началото се отбелязва, че 

словото е създадено по заповед на светителство. Това рядко означение се използва за 

архиепископ и се открива в Службата на св. Методий (Иванов/Ivanov 1931: 301, 305). 

 Този факт дава основание за предположението, че Словото за Рoждество 

Христово в Климент Охридски/Kliment Ohridski 2 е творба на Йоан Екзарх, в него се 

срещат сведения за град Рим и разказ за дъщеря на римски император.  

Към идиолекта на Йоан Екзарх се отнасят:  

акь¶, сь¶рэчь, исконь¶, изначела; нэT бо нь; трь¶ имена сирэчь лица, погань¶и, храбьрь, 
им'же, сказа¬ть, тварь сирэчь вьсь мирь; .дЃ. ми вещьми сьставль, сиирэчь, рекше, 
зан¬же, л№на, влчЃьства при кесарэ Авг№стэ, дьщере Авг№ста црЃа нем№жата с№щи 
вьпаде вь грэa ст№д°нь¶и, наводимь се Тиберь рэка и потопи един№ чеT граD рyмьска, 
Авг№сть... сьбра вьсе болярь¶ свое, дэдин№, женитва, намэстникь.  
(Приложение 4). 

 Към тези лексикални особености в езика на Йоан Екзарх се добавят и сведенията 

от един препис на това слово (Хил/Hil 442//40/14), посочено от Кл. Иванова (Иванова 

/Ivanova 2008: 287), където е налице пояснение на думата параклит на гръцки, латински 

и словенски:  

Параклиту грьcскь¶ езь¶коN параклиU, р¶ЁсNкь¶N же, ад°вокатуd иM коOшелаторь, словеOскь¶N же езь¶коN, 
призватеM иM утешитеM реcтеT,  
Оутешитель и призъватель не са включени в Старославянский словарь (1999). 

 Най-важно и безспорно доказателство за авторството на Йоан Екзарх е снимката 

от ръкописа на словото (Климент Охридски/Kliment Ohridski 2: 213), на която се вижда, 



е-списание в областта на хуманитаристиката 
Х-ХХI в. год. X, 2022, брой 24; ISSN 1314-9067 https://www.abcdar.com 

 

 

Трендафил Кръстанов 

че след този текст като Трето слово за Рождество Христово том№жDе (от същия автор) е 

поместен текстът на безспорното Първо слово за Рождество Христово от Йоан Екзарх 

с начало ХсЃь праведно¬ слЃнце ... (Николова/Nikolova 2007). Следователно, към известните 

две безспорни слова на Рождество Христово от Йоан Екзарх, сега се добавя трето, 

което е написано по заповед на неговия светител Методий. Този факт има важно 

значение за идентификацията, датировката и локализацията и на други негови творби, 

както и на други български творци от времето непосредствено след християнизацията 

на България от 866-868 г. и преди пристигането на Кирило-Методиевите ученици в 

България след 885 година.  

Богоявление или кръщение 

Слово на презвитер Йоан Екзарх като свети Иоан Златоуст на кръщение 

Господне (Богоявление) (Иванова/Ivanova 2008: 420-431) в Ягичевия Златоуст 

(Димитрова/Dimitrova 2011: 57а-66а) 

Нач.: ХъT гь£ свэть великь... Край: и ̃§вэща и̃мь сь Петромь ап̃лTомь велкы˜мь... 
Към идиолекта на Йоан Екзарх се отнасят:  

съюз ти, блг£одэти, больши, сь высоты, бэсовьскаа, высость, блг£одэть, нэT трэбэ, 
№божьство, немощьно, недовэдомаго, вьсемощьно, прэзь горы и брэгын и хльми и 
безнь и потоци и ломии, сице бо лэпо есть, ¬динако, дэльма, начрьтаемо, бг£олэпнэ,  
сказаеть.  

Сретение Господне 
 Климентина Иванова подчертава, че лексикалният състав на цитата е един от 

най-сигурните критерии за авторството (Иванова/Ivanova 1971: 245), както и строежът 

на фразата с реку (ЖК), наред с останалата лексика и наличните синоними. Въносъ се 

отбелязва единствено у Йоан Екзарховите Шестоднев (Ш) и Богословие (Б );  срв. и 

доброговэ, дозрети в Ш, дэльма се редува с рад°ма; дэтищъ се редува с младе-
нище; единако и единаче; жидовинъ в Супр с юдеи; занеже, зане, избь¶вати, истовъ 
често в Ш; капища Ш; кор°мление (кръмити Ш, льщнии; мэнити; недовэдомъ, непри-
язнинъ, повиньнъ в Б и Ш, правдивъ, сетьнэ¬ Ш, таче, стэнь сянка в Ш и Б, ти, 
трэба, №вэтъ (Иванова-Константинова/Ivanova-Konstantinova 1971: 248).  

Слово на св. Иоан Златоуст на Сретение Господне 

(Димитрова/Dimitrova 2011: 97б-102а) 

Нач.: ЕyCелист№ рекш№ ˜... ̃Край: и ̃блƒгословивь стар±ца праведнааго Семеwн̃а ... 
Идиолект Екзархов: 
дэльма. имьже, единако, тварь, трэба, неприязниною, аще бо биш...; тw не wсрамиш 
с; да имьже, невэрьство, сн£ьство, ©родьство, №родьство, мэнить, сказа©.  

Неизвестно Слово за Възкресение Господне в Ягичeвия Златоуст 

Йоан Екзарх като Йоан Златоуст Български  

Това слово представлява особен интерес, защото неговият автор не е известен, а 

византийски източник за негова основа не е установен. Други преписи на този текст 

засега не са намерени. Следователно го няма и в привлечените за сравнение сборници 

(Димитрова/Dimitrova 2011: 59; 2011: 291-301) 

Слово ст го  ѡана злато№с̃таго на вьскреTн¶2 ̃гн£е. 
Нач.: Ра№Dи˜те с небƒса с± сƒт¥ми а‡нƒгл¥ и ̃т¥˜̃ слƒнце сƒти се свои˜ми зарами ....  Край: да 
поклоньше се ем? доTинэ и №гажDа©щ̃е ти, прэпроводимь дн£и сво©̃...  
Идиолект Екзархов: 
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         Вьси бо празници велии чTTтьни нь надъ въсэми вьста сьи дн£ь, твари, дияволь и бэсове, 
чесо дэльма, имьже съ высот¥, въ породэ, вьспти се, вьстание, врачь, цэльба, 
сказание, азь ти боле сего скаж©, то нэс лъзэ, лэпо есть, не бо нъ, знаема слово т©, 
неприязнь, лэпотое, днъ г£ьск¥и рекьше недэльн¥, л№ча, овь великь днь, чистителю, 
не льзэ, яко и громь ти потутнати, о всэхь празник№ празниче, по поDбьств№ львов№, 
недовэдомое, не вэдэ како сказати, самохотьно, таче, тебе радьма, тебе дэльма, 
сань, номось, еже есть законь, мƒлосрDьствие, вьстания. 

Слово на свети Иоан Златоуст на Възнесение 

Прието още от Калайдович като авторско с името Йоан презвитер екзарх Българ-

ски (Икономова/Ikonomova 1995: 183). 

27 (26) Слово на свети Иоан Златоуст на Възнесение Господне (Димитрова 2011: 

214б-219б). 

Идиолект Екзархов: Дэльма, вьстави, имьже, мэнить, таче, рекьши, жидовинъ... 

Слово на св. Йоан Златоуст на Петдесетница 

(Димитрова/Dimitrova 2011: 219б-227а). 

Нач.: Пак¥ ̃намь др№зи радост..̃. Край: ед̃иночдаго снƒа и ̃2д̃ино... 
Идиолект Екзархов:  
блг£одэть, трэбэ § трэбища, небо...нъ, бэсы, вьставити, врачеве, имьже, сего дэльма, 
небонь, рекьше, мэн©, жидове, трэбэ знамения та, сказание, б¥стринахь, самовластень, 
вьсемощень, единочи(нь)ство, сильство, таче.   

Слово за слизането на Светия Дух от Йоан  Екзарх 

Слово на съшествие стго дха. 
Нач: Пакы намъ др№зи радост... 

Идентифицирано в Успенския сборник от ХІІ в., л. 278в-282в от Цанко Цанев 
1996: 142-148. 

Слово на свети Иоан Златоуст на Преображение 

(Димитрова/Dimitrova 2011: 227а-232а) 
Нач.: Придэте дƒнесь кь 2ỹCльском№ нелэн©ще се...Край: довлэет̃ь бо н¥ ̃Павель... 
Идиолект Екзархов:  

             блƒгодэти, врьховьн¥и, ключарь, не мози, вьстание, дэльма, снƒовьство. 

О писменехь  (За буквите) от Йоан Екзарх 

„За буквите” е най-често публикувания старобългарски книжовен паметник 

(Грашева/Grasheva 2003: 502) ...категорично възприет в науката като основен 

кирилометодиевски извор и уникален паметник на най-ранното славянско 

писмено изкуство. Авторството на Храбър е засвидетелствано в заглавието на 

творбата (в част от преписите ѝ) О писменехь чръноризца Храбра. Не са познати 

никакви други вести за живота и дейността му. Включените в Храбровото 

съчинение сведения му придават висока документална стойност (Грашева/Gra-

sheva 2003: 490). 

Храбър е сред първите носители на кирило-методиевските традиции... Все 

повече се налага убеждението, че на Храбър трябва да се гледа като на отделен 

старобългарски книжовник със собствена физиономия (Грашева/Grasheva 2003: 

498-500).т  

За авторството му има различни мнения. Според редица изследователи Йоан 

Екзарх е „велик български автор” (Лихачов/Lihachov 1976: 533, Вайер, Миклас/Vayer, 

Miklas 1986: 29). Може да се предполага, че загадъчният творец на Сказанието за 

писмената на Констинтин Философ е великият български книжовник и духовник Йоан 
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Екзарх, наречен от неговите съвременници „Свети Йоан Златоуст”, защото той не само 

е бил преводач и компилатор от различни езици (еврейски, сирийски, гръцки, латин-

ски), но и творец на бележити творби на старата българска литература и култура: 

Сказание за писмената като 55-та глава към „Богословие” (Трендафилов/Trendafilov 

2001), Пространно Житие Кирилово; Похвално слово за Кирил Философ; Пространно 

Житие Методиево; Похвално слово за Кирил и Методий; Канон за Кирил и Методий; 

Книга „Съставъ”? (Ангелов/Angelov 1984а) с идиолект Екзархов  
жить, иночдь, хлипание; Киевски листове с думи  бальство, величьство, имьже , 
мьшэ, тварь  (Нiмчук/Nimchuk 1983). 

Култ  на  Константин Философ  

св .  Кирил  

 Ранен култ се появява около гроба му в Рим: изписана е икона, поставени са 

свещи и кандила, според Житие Кирилово и Похвално слово за Кирил и Методий  

ставали чудеса (Гошев/Goshev 1938: 119). Култът на Константин Философ, приел името 

Кирил в Рим през 869 г., се поражда с участието на български пратеници, които 

пренасят този култ наскоро в България. 

Службата на св. Кирил е писана от Сава (Костић/Kostić 1938, Кръстанов/ 

Krastanov 2000), Синкел Сава (Мирчева/Mircheva 2004). В нея е поместено и Успение 

Кирилово като кратко житие за четене след шеста песен на Канона. Това е един от най-

важните извори за историята и култа на Константин Кирил Философ в България. 

Създадено е най-вероятно като опит за кратко (проложно) четиво за богослужебни 

нужди, за което свидетелствуват и преписите, в които то е поместено заедно със 

службата на светеца (Бабалиевска/Babalievska 2003: 227).  

Това се потвърждава от очевидеца Йоан Екзарх, „работил в Рим” и лично познат 

с Константин и Методий, който пише в оригиналния си Прологъ към Богословието за 

светеца със светското му име и прозвище Къстентин Философ:  

Понеже №бо св®тыи человэкъ бж£ии Късттинъ Философ 
река мьногы тр№ды прия, строя писмена словэньскыхъ кънигъ (Sadnik 1967: 1-2); 
както и за живия тогава велик божи архиепископ Методий:  
Съ сими же сы и оставль ¬£го въ житии семь великыи бж£ии  
архиепискоупъ Мефодии,  
братъ ¬го (Sadnik 1967: 4). 

 Това е свидетелство на съвременник, българинът боил Йоан, лично познат с 

Константин Философ и брат му „великият божи архиепископ Методий”, а в 

преписаното през 1056-1057 г. от български първообраз Остромирово евангелие е 

отбелязана памет на св. Кирил със светското му име  
прЃп Ѓдбьнаго оЃЃца нашего. Костантина философа, нареченаго въ чрьньчьство именьмь 
Кvрила. 

Пространно житие на Константин Философ от дякон Йоан в Рим 
Жит·е и жизнь блж£енааго учителя нашего Констант·на ф·лософа, 

прьваго наставника словен±ск№ езык№ 
Ненадмината в естетическо отношение житиеписна творба. Папа Адриан ІІ, 

наричан обаче от житиеписеца „апостолик”, т.е. наследник на апостолите, посрещнал 

тържествено Константин в Рим и осветил славянските книги – названието „апостолик” 

се употребява в Житие Кирилово само за живи, действащи в момента папи преди 872 г. 

(Трендафилов/Trendafilov 2005: 69).  

Според редица автори Житие Кирилово е писано вероятно в италианска среда, 

под ръководството на Методий. Още в заглавието на житието авторът нарича своя 
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герой „блажен“, защото това е първата степен на светостта, която се дава скоро след 

успението на героя, преди да бъде назован „светец“. 

Има и нови индикации за авторството на Житие Кирилово (ЖК) от „грък в Рим“, 

съвременник, познавал по-добре Рим, отколкото Константинопол или Моравия. Думата 

библиотекар, латинизъм в ЖК, предполага, че житиеписецът е познавал по-добре 

римската, отколкото византийската административна номенклатура. Бил е 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, най-вероятно сред онези „гърци“, 

които според ЖК погребват тленните останки на първоучителя (вж. Ševcenco 1998, 

Измирлиева/Izmirlieva 2003: 536). Вероятно това е боил Йоан, станал дякон на Римската 

църква, полиглот, владеещ отлично общия гръцки език като книжовен в България от ІХ 

в. (Бешевлиев/Beshevliev 1992: 47), с ясно изразено българско самосъзнание. В Трето 

Слово за Рождество Христово от Йоан Екзарх се срещат сведения за град Рим и разказ 

за дъщеря на римски император, а Йоан Екзарх е бил лично познат с Константин 

Философ и вероятно е присъствал на погребението на своя Учител.  

Идиолект Екзархов в ЖК: 

жидовинъ, мэнить, емман№иль, иже ¬T сказаемо с нами бЃь, ·Ѓиль, сирэчь №ма зрэ бЃа, 
неприязнинн№, не рачи, ловитво, лакомь±ство, им±же, врачь, отрочищь, сирэчь 
прэм№дрость, врачевство, жидовскую, женитва, книгочие, поганство, рибытви.  

Членни форми, установени в езика на Йоан Екзарх (Гълъбов/Galabov 1962: 70-99, 
Иванова-Мирчева/Ivanova-Mircheva 1971: 30):  

яко велеи дЃнь ть; по семь же добраа та родителя; Слышавше же словеса сиа.  
Еже сътвори и въ наше роди, въздвигъ намь №чителя сего, иже просвэти езыкь нашь.  

Похвално слово за Кирил Философ 

Мс£ца. април£ . ¤£ ПАМт£ И ПОХВАЛА прэблж£еною оц£№ нашею и наставник№ 
словэньск№ «зык№ Кyрила философа и ст£го£ Ме»одиа №чителэ (Лалева /Laleva 
2004: 36а-39б).     

Похвала за Кирил е една от сигурните творби на Климент Охридски като високо 

постижение на ораторското му изкуство и на старобългарското тържествено 

красноречие изобщо, основен извор за делото на Кирил и Методий...Ундолски го 

нарича „едва ли не най-забележителното от всички творения на Климент“ 

(Грашева/Grasheva 2003: 232). 

 Облажаванията в Похвалното слово за Кирил се отличават и с употребата на 
анафора блаж©, „липсваща в другите Климентови произведения” (Лалева/Laleva 1991: 
36). Но блаж© се среща в езика на Йоан Екзарх и в Слово за погребение Господне в 
Ягичевия Златоуст,  Слово на свети Иоан Златоуст на погребение тялото на Господа 
Бога и Христа (Димитрова/Dimitrova 2011: 192б-193а, 279-280: блаж© р©цэ твои, блаж© 
№ста твоя; блаж© очи твои; блаж© лиице твое; блаж© рамэ твои; блаж© глав© тво©; блаж© 
иосифа и никодима. 

СЛWВW СТАГW ИW@АНА ЗЛАТWYСТАГW ПО  
погребение̃ тэл№ г Ѓ№ бЃ№ ¶с̃№ хT№. 

Нач.: Что се безьмльстви¬ ̃много¬˜... 
Идиолект  Екзархов:  

блг£одэть, сьстав№ нагот©, бэси, хризма, вьиспрь, коварьство, негли, клеврэта, образь, 
боли, щедроти, мcителъство, скоротэ, тетив© на л©цэ, сань, боголэпьнэ, вьк№пэ 
храборьск¥, храбрэ, вьсемог¥, м©жьство, м©чительство, хранилища и н¥рища и пещи, 
ланита, р©кописание, бƒголэпно, клеврэта. 
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Облажавания в Похвално слово за Кирил Философ 

бЃлж© твои №стнэ о б Ѓлжны Wч£е Кyриле ..., 
Бл Ѓж© многлT‚ны твои «зыкъ имьже... моем№ «зык№..., Бл Ѓж© ... лице твое  ... им’же 
моем№..., Бл Ѓж© златозарнэи твои очи . им’же моима очима слэпота..., БлЃж© твои 
³эн¶ци ..., Бл Ѓж© прчTтнэ¶‚ твои р©цэ . имаже сьниде моем№ Єзык№ ...., Бл Ѓж© ... тво© 
пръсты. Имиже написа с моем№ «зыс№..., Бл Ѓж© златозарн©Є твоЄ «троб© . § 
неЄже истече «зык№ моем№ ..., Бл Ѓж© свэтозарнэи твои но¤э ..., Бл Ѓж© златозарны« 
тво© стопы ...., Бл Ѓж© прэс Ѓв©Є тво« дшЃ©,  Бл Ѓж© бо£движныЄ твоЄ пръсты имиже 
...., Бл Ѓж© свэтозарн©Є твоЄ «троб©..., Бл Ѓж© свэтозарнэи твои но¤э..., Бл Ѓж© 
прчTтн©Є тво© црЃквъ в неиже лежитъ многораз№мны и бо ЃглT‚вы твои органь ...., Бл Ѓженъ 
градътъ приемыи третиаго сьвръшителэ бж Ѓию смотрению тою бо връховнаю свэтил№  
останькъ испльнэЄ . яви с блжЃны съи ....  

 
Методий епископ на Панония  

преди 1  септ .  869 г .   

Климентина Иванова открива дълго търсеното Успение Методиево, въз основа 

на което се установява, както и в Успение Кирилово, че Методий бил „родом българин”, 

че е бил епископ 16 години, а това определя ръкополагането му преди 1 септември 869 

г. (Иванова/Ivanova 1999). 

 Според Гръцко житие на св. Наум Методий бил ръкоположен за епископ на 

Панония на апостолския стол на апостола от 70-те Андроник и той тръгнал с учениците 

си по сухоземния път за България. Но по пътя си срещнал съпротива от немски 

епископи, които го арестували, съдили и изпратили на заточение (Бърлиева/Barlieva 

1987). След 873 г. папа Йоан VІІІ освободил затворника и го възстановил като епископ.  

Методий архиепископ на град  Морава Панонска в Илирик  

Методий, повикан заедно с брат си Кирил в Рим от същия папа Николай, 

пристигнал там, когато Николай е бил вече починал, в края на 867 или в 

началото на 868 г., след като в продължение на четири години и половина 

проповядвал християнската вяра в България и Моравия (Асемани/Asemani 1987: 

103).  

Съвпадат времето, името Методий, мястото на проповядването, най-после – 

единодушни са историците, които пишат, че той проповядвал първо сред 

българите, после – сред моравците. (Асемани/Asemani 1987: 103) 

 През 879 г. в Рим бил извикан Методий за проверка на неговото правоверство, а 

в същото време там са и българските пратеници, съдията Петър и презвитер Йоан. 

Епископ  Методий бива оправдан и издигнат за архиепископ на град Морава Панонска 

в Илирик. 

 Йосиф Асемани (Асемани/Asemani 1987: 192) отбелязва, че  

Методий бил ръкоположен за епископ при моравците, свидетелствува папа Йоан 

VІІІ с писмо 194 (Ioannis VIII PAPAE Epistula 194 ad Tuventarum de Marauna…die 

14 Junii anno 879) = ЛИБИ, ІІ, 1960, с. 168). Чети: Тувентабар Моравски 

(Tuvennatabare de Moravia. Вж. бел. към глава І.  

Става дума за моравския княз Светополк (870-894), приемник на Растислав.  

В различните текстове името му се среща под следните форми:    

Sfendoplecus…Tuventabar, Tuventarus (Асемани/Asemani 1987: 234),  

Тувентабар Моравски, за когото се чете, че е заседавал с други пратеници на 

българския крал Михаил на VІІІ Вселенски събор, заседание ІХ и Х.  
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Вж. том VІІІ на съборите , изд. Лабе, с. 1124 и 1359 (Асемани/Asemani 1987: 

192). 

В друго писмо на папа Йоан до Светополк е посочено Comes Sventoplucus. У 

Асемани това писмо носи наслов IOANNIS VIII, PAPPAE Epistula 247 ad Sfentopulcrum 

Comitem, data mense Junii, indict. Т. XIII, anno Chr. 880 (Асемани/ Asemani 1987: 255).  

Очевидно тук се посочва първобългарското име Тувентабар на комит 

Светополк през 879 и 880 г., както е известно първобългарското име Расате на княз 

Владимир, син на Борис, и титлата комит на комита Дристра в Цар Симионови 

стълпове при Солун от 904 г. Дръстъръ е бил български управител комитъ (κόμης) на 

близката до Солун Струмица (Иванов/Ivanov 1931: 18-19, Бешевлиев/Beshevliev 1992: 

182-185).   

  Доказателство за издигането на Методий, като архиепископ на град Морава 

Панонска в Илирик и на България, е сведението в Дюканжовия списък „Архиепископи-

те на България”:  

            Οἵ ἀρχιεπίσκοποι Βουλγαρίας...  

(β). Μ ε θ ό δ ι ο ς ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου τοῦ φιλοσόφου, χειροτονηιθεὶς παρὰ 

Νικολάου πάπα ...  έν τῇ  'Ρώμῃ, Μοράβου τῆς Παννονίας ἀρχιεπίσκοπος. 

Методий, рожден брат на свети Кирила Философа, ръкоположен за архиепископ 

на Морава Панонска от папа  Николая (Иванов/Ivanov 1931: 565). 

 Ръкополагането на Методий като епископ на Панония, както и издигането му за 

архиепископ на град Морава Панонска в Илирик, може да се приеме като изпълнение 

на българските искания за архиепископ на България. Още повече, че след нашествието 

на маджарите в Моравско и Панония, именно Йоан презвитер и Екзарх Български 

наследява архиепископ Методий като архиепископ Моравски и на България след пет 

години (Бърлиева/Barlieva 1992: 146).  

Относно съществуването на две области Моравия по поречието на р. Дунав и 

един град Морава в Югоизточна Европа, населявана от така наречената българска или 

дакийска група, свидетелстват редица извори, посочени в изследвания през последните 

десетилетия от Петър Коледаров, което завършва с цитат от Първо (най-старо) житие 

на св. Наум за угрите, които са пленили и опустошили земите в „опустялата Моравска 

земя във властта на угрите” – днес област Пуста в днешна Унгария” (Коледаров/Kole-

darov 1987: 175):  

А Моравската земя, както бе прорекъл светият архиепископ Методий, скоро 

получи възмездие от Бога... Не след много години дойдоха угрите, пеонски 

народ, завладяха земята и я опустошиха. А които угрите не плениха, те пък 

избягаха при българите (Иванов/Ivanоv 1931: 307). 

Култ  на  св .  Методий  

В Службата на култа обикновено се намира и Успението на светеца след 6-та 

песен, последвана от Пространно житие. В случая за Методий е налице Служба с 

Успение, която всъщност е Кратко житие.  

Успение Методиево с „Родом българин” (Иванова 1999), 

Служба на св. Методий 6 април.  

Автор на Службата е Константин Преславски, „ученик Методов“. На 

преподобния отец Методий, Учител на славянския народ, брат на Кирил Философ. 

Драгутин Костич открива акростих в Службата „Добро те възпявам, Методие! 

Константин (Костић/ Kostić 1938: 189-211), според него тя е написана ок. 900 г. (по-
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скоро веднага след 885 г.) в България, за което свидетелствува споменаването на Мизия  

наред с Панония и Моравската земя (срв. Грашева/Grasheva 1995: 432). 

Пространно Житие Методиево от Йоан Екзарх Български  

Мс£ца маия въ ¶£. днь памт£ и житие блж£енаго оц£ нашег± и  
№чител Ме»одия, архиепс£па моравьска. 

Пространото Житие на св. Методий (съкратено ЖМ) е един от най-важните 

извори за живота и делото не само за него, но изобщо за Кирило-Методиевото дело и за 

началото и развитието на славянската писменост и култура. В него Методий е наречен 

„блажен“, което, както при Кирил, означава, че житието е написано наскоро след 

смъртта на Методий вероятно от неговия екзарх – Йоан, човекът, който го познава 

лично от 12-13 години и е неговият най-верен приятел и помощник. 

Има различни предположения относно авторството: най-многобройни са 

поддържниците за авторство на Климент Охридски (Ангелов, Кодов/Angelov, Kodov 

1973: 8-9), но и за Константин Преславски (Петканова/Petkanova 1986: 5-10; Petkanova 

1988: 485-486), за Горазд (Трендафилов/Trendafilov 2005) и други. Бе допуснато обаче, 

че като вероятен автор на Похвалното слово за Кирил и Методий и на Житие 

Методиево не бива да се изключва и Йоан Екзарх (Спасова/Spasova 1996: 74). 

 В подкрепа на това предположение бих желал да изложа няколко допълнителни 

съображения. Според мен това житие е дело на Йоан Екзарх,  който го наследява като 

архиепископ Моравски след 885 г. (Асемани/Asemani 1987, Кръстанов/Krastanov 2013), 

пет години след Методий (Бърлиева/Barlieva 1992: 46). Б. Н. Флоря посочва традицион-

ното мнение за авторството на ЖМ от Климент Охридски, но и съмненията за това 

(Флоря/Florya 1981: 48-49) и заключава, че въпросът за авторството не е  окончателно 

решен. Той обръща внимание на Пролога на житието, като подчертава, че такова въве-

дение липсва във византийската агиография (Флоря/Florya 1981: 143). Особено важно е 

изброяването само на шест вселенски събора, при това на първо място се споменават 

римските папи, а накрая императорите, които са подпомагали папите (Флоря/Florya 

1981:144). 
Идиолект Екзархов в ЖМ:  
въсемогаи, быстрость, великоты и доброты, правовэрьнии, сирэчь, вьсю тварь, 
неприязнь, поганьство, с№м±болъ, апс£льскыи папежь, въ наша лэта языка ради 
нашего, болии, ярость, тихость, милость, жидове, вельми, то не мози, на поповьство, 
настольника и ключедьржьца, правовэрьна, ст£ю мъшею, рекъше съ сл№жьб№, 
правовэрьно съказати, ка»олики¬ю и апс£лькою цр£квью, да на мъши, римьскы, таче 
словэньск¼; не вьс№да, на епс£пьство, азъ аще б¼хъ вэдэлъ, кромэ б¼хъ ходилъ, 
лакомьства; изниц, ковъ к№юще, апостолику, моравьска область, въ скорэ”, к№петрою 
своею, рекъше ятръвью, епистолию, правовэрьнъ, Номоканонъ, рекъше закон№ правило. 

Похвално слово на Кирил и Методий 

Мс£ца тогож въ .¤£. слово похвально на памт стЃма и прэславьныма №чителема словэньск№ 
язык№, сътворьшема писмены ¬м№, прэложьшема Новыи и ветхыи законъ въ языкъ ихъ, 

блаженом№ Курил№ и архиеп Ѓсп№ паноньск№ Ме»одию. 
Похвално слово за Кирил и Методий има „две редакции – обширна („първична”) 

и по-кратка („вторична”). Присъединявам се към мнението на изследователите, които 

не приемат Климентовото авторство на това слово (Станчев, Попов/Stanchev, Popov 

1988: 76).  

Похвално слово за Кирил и Методий, приписвано на Климент Охридски, 

вероятно е дело на друг автор (Иванова/Ivanova 2003: 363).  

Вероятно и то е дело на Йоан Екзарх, „работил в Рим”, след като написал Житие 

Кирилово, Похвала за св. Кирил и Житие Методиево, естествено е неговият Екзарх и 
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наследник след пет години като архиепископ Моравски и на България да напише и това 

Похвално слово за лично познатите му Учители – блажени Константин Философ и 

„великият божи архиепископ Методий”. 
Идиолект Екзархов:  
Небонъ, Не остави бо ...нъ; выспрь, сирэчь”, против№, пособь помощ, пособьникъ, писмена, 
трьг№б№, въ свои имъ языкъ прэдаста, апостоликъ, против№, презв№терьство, 
прэбл£жном№ Костнтин№ философ№, Ме»одия на архиепс£пьство, Андроника апс£ла, въ 
Панонии, неприязнины, имьже, поганьств№, бэсомъ, сладость, щитъ, шлэмъ, съти 
медвьнии, имиже, санъ, тгот№ дн£е и варъ, за прав№ю вэр№, трьг№б№, вьсь  
цр£квьныи законъ прэложьша, въ свои имъ языкъ прэдаста, апостоликъ, против№, 
презв№терьство. 

Канон на Кирил Философ и на божествения Методий от Йоан Екзарх 

Сты£ма №чителема Словеньск№ язык№ Кюрила философа и 
бжс£твнаго Мефодия  І бг£одъхновеная наставника 

Идиолект Екзархов: 
Наставникъ, яко громъ възгръмэ, имже, вэрнымъ, вын№, параклита, М№равьская 
страна, правовэрно, възгрэмэ яко громъ, чертогъ, блж£не Кюриле, вся тварь, идольск№ю 
лесть, сладость, чертогъ.  

 
Култ  на  свет и  Седмочисленици  

Равноапостолни седем светила на България 

 и Далмация  

Култът към тях е сътворен рано от български книжовници със Служба на св. 

Седмочисленици от ХІV в. (Кръстанов/Krastanov 2005). 

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ κς`. Μνήμη τῶν αγίων καὶ ἰσαποστόλων ἑπτά 

φωστήρων τῆς Βουλγαρίας καὶ Δαλματίας Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμεντος, Ναοὺμ, 

Γοράσδονος, Ἀγγελαρίου. (Cyrillomethodianum, X, 1986: 319-351).  

На 26 ноември Служба на светите и равноапостоли седем светила на България и 

Далмация Кирил, Методий, Климент, Наум, Горазд, Ангеларий и Савва. 

За авторството ѝ има сведение в Cod. Vat. Gr. 2491, f. 479v. 6. 

Δυρράχιον, τὸ Γρηγόριος Β´. (6) Οὑτος συνέγραψε τὴν Ακολουθίαν τῶν ἁγ. 

Κυρίλλου, Μεθοδίου καὶ τῶν λοιπὼν ἑπταρίθμων διδασκάλων τῆς Βουλγαρίας. 

Драчки Григорий ІІ. Този написа Службата на св. Кирил, Методий и другите 

седмочислени учители на България.  

А в друга бележка пояснява  

Γρηγόριος μητρ. Δυρραχίου ἀγνώστου χρόνου (ἰσως ὁ ἀνω Γρηγόριος (1315-1343). 

Συνέγραψεν ἀκολουθίαν Κυρίλλου, Κλήμεντος; Μεθοδίου, Ναοὺμ, καὶ παρακλητικὸν 

κανόνα τοῦ ἁγ. Ναοὺμ (Γ. Παπαδ. Σ.297 συμ.)  

Драчки митрополит Григорий неизвестни години (възможно горният Григорий 

(1315-1343). Написа Службата на Кирил, Климент, Методий, Наум и умолителен 

канон на св. Наум (Γ. Παπαδ. Σ.297 συμ.). (Кръстанов/Krastanov 1998: 4; 

Кръстанов/Krastanov 2005). 

Заключение  

Кирило-Методиевската традиция възниква сред европейските мизи словени или 

българи в Мала Азия, където са преведени първите богослужебни книги Псалтир, 

Евангелие и апостол преди 863 г. (Куев/Kuev 1940, Тахиаос/Tahiaos 1971, Кръстанов/ 

Krastanov 1992), с тях са служели сред моравците в Илирик и са пристигнали в Рим за 
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проверка и одобрение от римския първосвещеник; там заварили български дипломати, 

които убедили папа Адриан ІІ да ги благослови „главно с оглед на българите” през 868 

г. Култът на св. Кирил възникнал рано в Рим, в присъствието и с участието на 

българските пратеници там; култът на св. Методий възниква наскоро след успението 

му от неговия български наследник Йоан Екзарх и от Константин Преславски, ученик 

Методиев, а култът на св. Седмочисленици възниква още през първата половина на 

ХІV век.  

Съдия Петър „велик куратор на архонта на България” Борис І, като Черноризец е 

писал на своя словенски или български език слова и поучения срещу езичеството, без 

подобни на гръцки език, а с текстуални заемки от Отговорите на папа Николай и този 

български език е идентичен с езика на Йоан Екзарх и с езика на преводите на Кирил и 

Методий (Vondrak 1896: 19). 

Йоан Екзарх „работил в Рим”, през 879 г. е изпратен от папа Йоан VІІІ  в 

Далмация и в България; превежда от латински на своя български език 40 Беседи на 

папа Григорий Двоеслов  и пише жития и похвали на своите Учители св. св. Кирил и 

Методий.   

Тези факти помагат да разберем защо от времето на Средновековието 

единствено в България и Хърватско е съществувала глаголическа писменост, която е 

свързана с делото на великите славянски Учители Константин Философ – св. Кирил, св. 

Методий и техните ученици, но безспорно и от великия български писател Йоан 

Екзарх, който вероятно е оставил свои произведения и в Далмация, а оттам по-късно те 

са разпространявани и в чешки обители и земи.  

За разлика от традиционната представа, че след 870 г. в България имало само 

„гръцко” висше духовенство и почти всички български преводи били от византийски 

оригинали, новите извори показват, че още преди това има български дипломати, 

духовници и книжовници, свързани и със стария Рим и италийските земи, които са 

превеждали и от латински език; християнската църква в България се ръководи от 

българи като Георги, архиепископ на България с 15 печата от 877 до към 889 г. 

(Йорданов/Yordanov 2008: 47-48) и Йоан архиепископ на България (последна четвърт 

на ІХ век) (Йорданов/Yordanov 2013).  

Новите извори, изследвания и справочници дават възможност за нов поглед 

относно възникването и разпространението на делото и култа на светите Седмочис-

леници, на съдия Петър Черноризец и на свети Йоан Екзарх като църковни строители 

на българските земи по времето на българските владетели Борис І (852-889) и Симеон 

Велики (893-927), а тази българска традиция е пренесена след 969-971 г. в Киев, където 

подпомага борбата срещу езичеството и разпространението на култа на св. св. Кирил и 

Методий в Русия и сред други славянски народи. 

                      Български  ръкописи  в Киев  

Словата на Петър съдия, чергубиля и Черноризец от ІХ в. като автор, който е 

позволен да се чете, са запазени предимно в руски преписи (Павлова/Pavlova 1994: 14). 

Павлова подчертава, че от България идва корпусът  от църковни (и не само църковни) 

книги и текстове... Процесът на преминаване на старобългарската книжнина в Киевска 

Русия има глобален характер (Павлова/Pavlova 1994: 126).  

Спецално внимание заслужават разсъжденията на А. Турилов в подкрепа на 

хипотезата, че именно Преславската царска библиотека е положила основата на старо-

източнославянската книжовна традиция от представителни ръкописи, поръчани от 

българските владетели Борис и Симеон. Някои факти, засягащи картината на Източно-

южнословянския репертоар от ХV в., не могат да бъдат обяснени по друг начин освен 
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със съществуването на царска библиотека в Преслав и пренасянето ѝ в Киев в края на Х 

в. (Гагова/Gagova 2010: 56). Според А. Турилов анализът на руската ръкописна 

традиция ясно показва, че старобългарските книги са се оказали в Киев едновременно и 

в големи количества (съдържащи почти целия наличен по това време славянски 

репертоар) още от края на Х в., т.е. скоро след покръстването на Киевска Русь. За това 

говори преди всичко т. нар. „общ фонд” и появата на представителни оригинали от 

Първото българско царство в руски преписи като резултат от единични княжески 

поръчки, като Изборник от 1073 г., Учително евангелие от Константин Преславски с 

миниатюра на Борис-Михаил, Словото на Иполит Римски за Антихриста с миниатюра 

на цар Симеон (Турилов/Turilov 1995: 33). На същото място авторът отбелязва:  

Интересные доводи в пользу того, что речь  идет о целом библиотеке, а не об 

отдельных книгах из нее, привел... А. А. Алексеев (Турилов/Turilov 1995: 33). 

Към това може да се добави, че словата и поученията на Петър Черноризец са 

запазени предимно в руски преписи, както и основните произведения на Йоан Екзарх 

Богословие и Шестоднев, включително и други негови слова и особено Трактата „За 

буквите” като 55-та глава от Богословие (Трендафилов/Trendafilov 2001).        

 

Маршрут  на  Кирило -Методиевското дело : 

от словенския Олимп в Мала Азия преди 863 г., през Константинопол, „по Моравския 

път” покрай река Българска Морава, до град Морава, повикани от папа Николай, при 

Коцел в Панония и във Венеция до Рим в края на 867 г., от Рим към Плиска в България 

и оттам до Киев.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  Идиолект Екзархов 

акы, без блазна, бесквасовьны, без№мьство, блажьство, богатьство, врачь, врачьба, въстание, 
вешть elementum, виньство, въстрсти, въскраинь, горэ, градъ, гораздьство, донелиже, дрэво-
дэля, дэля, дэльма, дэтородьство, дэиство, жидовинъ, жизнь, жизньнъ, ждьнъ и 
алъчьнъ, зть, извэтъ, имьже, истякльство, капище, клеврэтъ, кысельство, лэпо есть, лэчьба, 
масло, мьчьтъ, михьство, небонъ, навыкн№ти, несъвэда, несъставьно, непьщевати, народъство, 
обидьливъ, онсица, оцьтьство, паст№хъ, писание, подоба, помыслъ, понява, присно, причсть-
никъ, подр№гъ, познаньство, помыслъ, порода, правос№дьство, приплодъ, проказъство, прэсла-
вьно, п№чьство, радьма, разгнэвати с, различьство, свирэль, сице, свтьство, строительство, 
съставъ, таче, тварь, ти за съюз и, трэба, №родьство, №лица,  х№ла, хытрьць, цръкы ¬же се 
речеть съборъ, чловэчь, часъ, чиститель, чистительство, шьствие, ¬стьство (Vondrak 1896). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 71 лексеми от творби на Йоан Екзарх, съдържащи се в 40 беседи 

за Евангелието на папа Григорий Двоеслов и Легенда на Никольски, които не са 

включени в Slovník jazyka staroslověnského:  

братолюбьство, възм©ть, възносьнъ, вътрь, въсхластити, въсптити, въчитати, выити, выхо-
дити, гривьна, гръбавъ, гръбоватъ, гр№да, добровольнъ, извратити, извращени¬, количьство, 
криво, лазити, лалока, назнаменание, наточьнъ, натъкн©ти, неиспытьнъ, неразмэньнъ, нера-
з№мэни¬, образовани¬, обрэтель, обьщьно, оп№стэни¬, осжимъ, подобьство, правовэрьство, 
празнь, приимьникъ, прикланяти, прилетэти, приплодъ, прьвлачити, прэдэлати, различьство, 
скоровэчи¬, скоровэчьнъ, собьство, сосни¬, срэдовэчи¬, с№хость, съглдани¬, съграмаждени¬, 
съд©чити, съложьнъ, съм©тьнэ, съплъзн©ти, съст©пати, съходъ, сыновьнъ, с©щьстви¬, 
¬стьстви¬, тылъ, №бывати, №бэгати, №добрити, №кладати, №лица, №чистити, №чстити, 
челесьнъ (Благоева, Икономова/Blagoeva, Ikonomova 1995: 288) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 64 лексеми в речниците само с цитат от Йоан Екзарх:  

Азма азматьская, безврэдъ, безмысльнъ, безначтьчьнъ, бестьля, богод№шьнъ, виньство, 
волевратьнъ, въмэсть, въстанъ, въ№постасьнъ, довэдьнъ, женьство, изборивъ, изливъ, исходь-
ство, любосластивъ, мрьцание, мысливъ, народонвърьчьнъ, недостигомъ, недостижьство, неогла-
голанъ, непост©пъ, неродьнъ, нерождьство, нескврьнавъ, оплътити, оплъщение, особие, отъст©-
пъ, оцьтьство, очловэчение, похотъ, прикладение, размэсъ, раз№мичивъ, разьностояние, само-
блажьство, самовластьникъ, саможить, самосвэтъ, самос©щьство, сладьство, сланость, сопльство, 
строиство, съмотрьство, съхожьнъ, сэменчьскы, с©щевьнъ, с©щьствие, творитво, творьскы, 
тождьнъ, т№сость, хотовратьнъ, х№мъ, чловэкостроиство, чрэсъ¬стьствие, ч№дотворьство, 
ч№ительнъ, ¬динити, ¬диновластьство  (Илиева/Ilieva 2005: 39-40).  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.  Идиолект на Екзарх в Трето слово за Рождество Христово:  
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Трендафил Кръстанов 

акы, сь¶рэчь, исконь¶, изначела; нэT бо нь; трь¶ имена сирэчь лица: погань¶и; храбьрь, им'же, 
сказа¬ть, тварь сирэчь вьсь мирь; .дЃ. ми вещьми сьставль, сиирэчь, рекше, зан¬же, едино¬ 
бжTтво, а три ипостаси; доблэише и тльстэиши №момь, етеро, ибо wск№де кнезь и иг№мьнь, 
чрьнило, на вэр№ правою, сь¶новьство, бь¶T единовластви¬ рyмьскааго влчЃьства при кесарэ 
Авг№стэ по вьсеи вьселеннэи, ¬гаже не бэ никогда бь¶ло прэжде, сила бо ськаза¬ть Рyмь, 
вьска¬т бо... дондеже §имет' се л№на, сирэчь ветхии законь, якоже реc етерь¶ глЃють бь¶ти 
тремь напастемь вь рyмсцэмь градэ, наводимь се Тиберь рэка и потопи един№ чеT граD 
рyмьска, а др№гая погорэ wгнемь, а трети¬ же дьщере Авг№ста црЃа нем№жата с№щи 
вьпаде вь грэa ст№д°нь¶и и №боявши се сьмртнааго wс№ждения; Авг№сть... сьбра вьсе болярь¶ 
свое и старце людьскь¶и¬ м№др№ю чедь, бесчини¬, дэдин№, женитва, намэстникь, ридани¬, 
вь яслехь вол№яхь, крэсь. нь понеже родь сь члвЃчьсь¶. ... 
 

 


