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О Спасените букви и спасените книги – 
в своята истинска Родина
На 11 май, точно в деня, когато православната ни църква почита Светите братя Кирил и Методий, в галери-
ята на Българския културен институт в Прага бе открита фотоизложбата „Светлината на буквите“. Събити-
ето бе реализирано в сътрудничество с Българското посолство в чешката столица и Държавният културен 
институт, и постави началото на майските културни празници.

Колекцията „Светлината 
на буквите“, състояща 
се от 24 табла с размер 
100х70 см на полипро-
пилен с лайсни за окач-

ване и отпечатана на английски език, 
е създадена по инициатива на Дър-
жавния културен институт към ми-
нистъра на външните работи от член 
кореспондента на БАН проф. Акси-
ния Джурова, доц. Вася Велинова и 
фотографа Иво Хаджимишев, със 
съдействието на фондация „Елена и 
Иван Дуйчеви“ и Научен архив към 
БАН. Фотоизложбата е част от про-
грамата по повод честването (2013 г.) 
на 1150 години от Великоморавската 
мисия на Светите братя Кирил и Ме-
тодий и е обиколила десетки евро-
пейски градове. 

„Създаването на славянската аз-
бука в средата на ІХ в. (863 г.) е факт с 
изключително значение за културна-
та история на цяла Европа. В момент, 
когато християнството постепенно е 
завладявало все по-големи терито-
рии и се е разпространявало сред все 
повече етноси, дошли на континента 
в резултат на Великото преселение на 
народите, славяните получават уни-
кална възможност да съхранят своя-
та идентичност чрез азбука за своя 
език и превод на основните христи-
янски богослужебни книги.

По молба на моравския княз 
Ростислав († ок. 870) до византий-
ския император Михаил ІІІ († 867) 
през 863 г. във Велика Моравия са 
изпратени двамата солунски братя 
– Константин Философ и Методий, 
създатели на първата славянска аз-
бука – глаголицата – и автори на 
първите преводи. Заедно със свои-
те ученици те поставят началото 

езика – гръцки, еврейски и латин-
ски. Всъщност в промяната на това 
статукво се изразява най-важното 
историческо измерение на тяхното 
дело – формулирането на идеята 
за равнопоставеност на славяните 
с останалите народи и правото им 
да славят Бога на собствен език. 
Думите на Константин-Философ, 
изречени според изворите на дис-
пута, който той е водил с триезич-
ниците във Венеция, на път за Рим, 
са актуални и днес: „И как вие не 
се срамувате като признавате само 
три езика и като позволяване всич-
ки други народи и племена да бъдат 
слепи и глухи?“

Победата на славянските прос-
ветители над триезичието се изра-
зява в освещаването на славянските 
книги и даването на духовни санове 
на техните ученици в Рим от папа 
Адриан ІІ (заемал папския престол 
от 867 до 872 г.). Братът на Констан-
тин – Методий – е бил ръкоположен 
за великоморавски архиепископ. 
Този акт е извършен тържествено в 
църквата „Санта Мария Маджоре“, 
където са били отслужени литур-
гии на латински, гръцки и славян-
ски. Скоро след този триумф Кон-
стантин Философ умира в Рим през 
869 г., приемайки преди смъртта си 
монашеското име Кирил. Неговият 
брат Методий и следовниците му 
се отправят към мястото на своето 
служене в Моравия. Но когато на 
престола през 870 г. се възкачва княз 
Светополк (ок. 830–894), владетел, 
свързан с интересите на Баварския 
епископат, за тях настават дни на из-
питания. След смъртта на Методий 
през 885 г. се стига до изгонването 
на славянските книжовници от пре-
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на славянската писменост и култу-
ра в Моравия и Панония. В своята 
мисионерска дейност те е трябвало 
да преодолеят триезичната догма, 
според която Бог е можел да бъде 
прославян само на трите свещени 

Централно информационно табло на изложбата. 
Автори: проф. А. Джурова, проф. В. Велинова

Миниатюра от Манасиевата летопис
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делите на страната.
В края на същата година малка 

група от оцелелите Кирило-Методи-
еви ученици достига пределите на 
Първото българско царство, където 
са посрещнати с почести от българ-
ския княз Борис († 907). По това вре-
ме (краят на 885 г.) България е била 
християнска държава вече няколко 
десетилетия. След покръстването на 
българите през 864/5 г., и особено 
след окончателното обвързване на 
страната с Константинопол (откъде-
то на България е обещана независи-
ма, автокефална църква), владетелят 
е осъзнал острата нужда от писме-
ност и книги на български език, кои-
то да неутрализират влиянието на 
гръцките духовници, поели в ръцете 
си богослужението и проповедите в 
българските църкви. 

Така делото на двамата братя 
Кирил и Методий, продължено от 
техните ученици, намира своята ис-
тинска дългосрочна реализация не 
във Великоморавия, за която е зами-
слено, а в България. И ако днес, през 
2013 г. отдаваме почит на създатели-
те на азбуката и на тяхната вероятно 
първа мисия сред славяните, заслуга 
за съхранението на историческия 
спомен и за развитието на идеите 
на Константин Философ – Кирил и 
брат му Методий има царството на 
българите заедно със своя владетел-
покръстител, българският княз Бо-
рис-Михаил.

Спасените букви и спасените кни-
ги намират своята истинска родина 
в България, откъдето преминават и 
към останалите славянски народи 
като свещени образци на литургични 
славянски книги“.

Изложбата „Светлината на бук-
вите“ представя историята на сла-
вянската писменост и славянските 
книги в средновековна България, 
както и най-ценните украсени бъл-
гарски средновековни ръкописи от 
периода Х–ХVІІІ в. В тази статия са 
включени само малка част от уникал-
ните образци.

Асеманиево евангелие – най-ця-
лостно запазеният старобългарски 
глаголически ръкопис, дошъл до 
наши дни, съхраняван във Ватикан-
ската Апостолическа библиотека, 
Vat. Slavo 3, X-XI в., 158 листа пер-

гамент. Украсено е с множество по-
лихромни инициали с тератологич-
ни, растителни и антропоморфни 
мотиви и заставки. По съдържание 
представлява Изборно (апракос) 
евангелие, чийто текст стои най-
близо до предполагаемия първона-
чален кирило-методиев превод. В 
Месецослова са отбелязани праз-
ничните дни на Кирил, Методий и 
Климент Охридски.

В последните десетилетия на IX 
век столицата на Първата българска 
държава се премества от Плиска в 
Преслав и на престола през 893 г. се 
възкачва образованият син на княз 
Борис – Симеон. Тук от учениците 
на Кирил и Методий се създава вто-
рата славянска азбука – кирилицата, 
която по същество предлага една 
адаптация на познатото по българ-
ските земи унциално гръцко писмо. 
Така изключително оригиналната, 
като графична система глаголица, но 
езотерична от гледна точка на стере-
отипа, бива постепенно заменена с 
по-лесната кирилица. Глаголицата 
продължава да се използва предим-
но в западните краища на България 
– в Охрид, там където заминават да 
работят верните сподвижници на 
славянските първоучители – Кли-
мент и Наум. 

Белоглинена плочка с рисуван 
кирилски текст с тип писмо, напо-
добяващо гръцки библейски маюс-
кул. Плочката е намерена в Кръг-
лата (Златна) църква от Преслав. 
Съхранява се в Археологическия 
музей в София.

В България най-ранните запазе-
ни ръкописи са от втората половина 
на XI в. Това са Рилските глаголиче-
ски текстове и кирилският Енински 
апостол, писан със старинно уставно 
писмо с лек наклон надясно, по подо-
бие на унциалните литургични ръко-
писи от IX-X в. 

Енински апостол (фрагмент от 
Изборен апостол), XI в. втора поло-
вина, 39 листа пергамент, устав. Мно-
жество инициали, оцветени в синьо 
и червено. Плетенични заставки. На-
мерен е в с. Енина, Казанлъшко, през 
1960 г. Съхранява се в Народна биб-
лиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в 
София, под № 1144.

От XII в. са останали също само 
Асеманиево евангелие 

и Рилски глаголически текстове

Белоглинена плочка с рисуван кирилски текст 
с тип писмо, наподобяващо гръцки библейски 
маюскул. 

2.а. Фрагмент от Изборно евангелие от Х век. 
2.б. Гръцки и славянски фрагменти от Център 

Дуйчев от Х–XIV в. 

Манасиева летопис – 19 миниатюри от нея 
засягат събития, свързани с българската история 



18 Роден глас

ТА
Л

А
Н

Т 
И

 Т
В

О
РЧ

ЕС
ТВ

О

няколко, и то фрагментарно, кирил-
ски кодекси, между които са два па-
лимпсеста – Слепченският апостол и 
Кюстендилският палимпсест от вто-
рата половина на XII век. В сравне-
ние със сръбските и руски ръкописи, 
най-много палимпсести, т.е. ръкопи-
си, писани върху вторично използ-
ван пергамент, са старобългарски. 
Това е естествено, като имаме пред-
вид, че именно в Преслав и Охрид се 
извършва интензивна преводаческа 
и преписваческа дейност от гръцки 
на старобългарски.

Слепченски апостол, XII в. вто-
ра половина; 154 листа пергамент. 
Писан върху изтрит гръцки текст. 
Украсен е с множество инициали в 
тератологичен (чудовищен) стил и 
плетенични заставки. Съхранява се 
в пет различни библиотеки по света 
– в Академия на науките и Руската 
народна библиотека в Санкт Петер-
бург, в Руската държавна библиотека 
в Москва, в Киев и Пловдив, в библи-
отека „Иван Вазов“ под № 25.

Кюстендилски палимпсест (Из-
борно евангелие), края на XII в. 9 
листа пергамент. Писан върху из-
трит гръцки текст. Украсен е с по-
лихромни инициали от геометрич-
но-растителен тип. Съхранява се в 
Народната библиотека „Иван Вазов“ 
в Пловдив под № 7.

Добрейшовото евангелие е из-
ключително ценен ръкопис, кой-
то показва архаизиращата линия в 
илюстраторската традиция на сла-
вянските кодекси. В него са се запа-
зили две миниатюри на цял лист на 
евангелист Лука и на Йоан с писача 
поп Добрейшо.

Столицата на Второто българ-
ско царство Царевград Търнов (дн. 
Велико Търново) става главен кни-
жовен център през ХІІІ и ХІV в. и е 
прославяна от българските книжо-
вници като богохраним град и като 
нов Константинопол. 

През XIV в. по време на дългото 
и сравнително мирно царуване на 
Иван Александър (1331–1371) лич-
но по негова поръчка се създават 
няколко ръкописа богато украсени и 
илюстрирани, в които обикновено в 
приписка или в стихотворна форма 
се възхвалява меценатската поли-
тика на царя. Така например, поръ-

чаният в 1337 г. Псалтир е наречен 
„Песнивец“ в похвалата, посветена 
на царя. 

Псалтирът на цар Иван Алексан-
дър, 1337 г., 317 л, пергамент. Съхра-
нява се в Библиотеката на Академия 
на науките под № 2. Към 77 псалм в 
него е поместена заставка с Христос 
по-стар от дните и инициал във ви-
зантийски цветен стил.

Сред ръкописите, които цар Иван 
Александър (1331–1371) поръчва, 
особено място заема Лондонското 
четвероевангелие, известно още 
като Евангелието на цар Иван Алек-
сандър или Кързъново евангелие 
от 1356 г., 286 листа пергамент. То е 
донесено в Британската библиотека, 
където се съхранява и до днес (Add. 
Ms. 39627) от английския пътешест-
веник Робърт Кързън, който го е 
намерил в манастира „Св. Павел“ на 
Света Гора. Евангелието е украсено 
с 366 миниатюри, разположени във 
вид на фриз в текста. В края на вся-
ко евангелие е изобразена фигурата 
на цар Иван Александър със съот-
ветния евангелист, а в началото на 
ръкописа е поместена миниатюра на 
царското семейство. Пред евангели-
ята са поместени заставки в цветен 
византийски стил. Евангелието е 
писано от монаха Симон с тържест-
вен литургичен търновски устав.

След падането на Търново в 1393 
г. част от най-изтъкнатите български 
книжовници като Киприан, Григо-
рий Цамблак, Константин Косте-
нечки, Владислав Граматик емигри-
рат в Русия, във Влахо-Молдавия и 
Сърбия. Голяма част от българските 
книжовни средища замират, а други 
се изместват на Запад – Рилският ма-
настир, София, Враца. 

Сборникът Андрианти от 1473 
г. (562 листа хартия) е писан от Вла-
дислав Граматик в манастира „Св. 
Богородица“ (Скопска Черна Гора). 
Той се съхранява в Рилския мана-
стир НМРМ 3/6. Съдържа 31 беседи 
предимно от Йоан Златоуст, както 
и Ефрем Сирин, Атанасий Алек-
сандрийски и др. Украсен е богато с 
големи квадратни заставки в неови-
зантийски стил, в които се чувства 
традицията от гръцките ръкописи на 
XIII в., правени в Атон и плетеничен 
стил със силна стилизация под влия-

1. Драгановият миней (Зографски трефологий) 
е ръкопис от втората половина на ХІІІ в. 
Ръкописът се съхранява в българския манастир 
на Атон – Св. Георги Зограф. 

2. Радомиров псалтир от ХІІІ в. 
3. Българският Зографски манастир на Атон

Ръкописната продукция на XVI в. е белязана и от 
дейността на поп Йоан от Кратово

Ръкописната продукция на XVI в. е белязана и от 
дейността на поп Йоан от Кратово
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ние на източната арабеска.
Слепченското евангелие е сред 

най-добрите образци на ръкописна-
та украса от XVI век, проявила се в 
неговите заставки, включващи мо-
дификация на византийската пал-
мета и плетенични мотиви, както и 
в едрите портрети на евангелисти-
те, разположени на цял лист. Еван-
гелието се съхранява в Църковния 
институт под № 340 и съдържа 305 
листа хартия. 

В книжовния живот на XVI в. 
централно място заема дейността на 
Софийската книжовна школа. Ръко-
писите се обличат с богати подвър-
зии от сребро с позлата, а вътре се 
украсяват с разнообразни по мотиви 
заставки и инициали. Това е времето, 
в което се наблюдава усилен книжо-
вен обмен със сръбските и румънски 
земи и Света Гора.

Сучавското евангелие от 1529 г. 
(366 листа пергамент и хартия) е пи-
сано от йеромонах Макарий в Суча-
ва. Съхранява се в Рилския манастир 
под № 1/11а. Евангелието е снабдено 
със златен обков с изображенията на 
четиримата евангелисти и Разпятие-
то, изработено от поп Исая. Украсен 
е богато с плетенични заставки на 
златна основа и с миниатюри на че-
тиримата евангелисти.

Ръкописната продукция на XVI 
в. е белязана и от дейността на поп 
Йоан от Кратово. В украсата на него-
вите ръкописи се срещат мотиви на 
стила „руми“, повлиян от източната 
арабеска и наподобяващ ажурната 
игра на металните решетки, а в ини-
циалите, поместени в рамки върху 
фон запълнен с растителни мотиви 
и цветя се чувства влияние от ста-
ропечатните издания. Служебникът 
на Йоан Кратовски от 1567 г. (VII + 
102 + V листа хартия), се съхранява 
в Рилския манастир под № 1/23. Той 
е богато украсен, освен с полихром-
ни заставки и с цветни мотиви като 
синчеца, зюмбюла, ружата, турското 
лале, нара и т.н. 

Седемнадесетото столетие се ха-
рактеризира с оживление на книжов-
ните средища в старопланинската и 
средногорска област, свързано с ру-
дарския поминък на населението. В 
Етрополския манастир „Св. Троица“ 
в близост до София се изработват 

серийно богато украсена дамаскина-
рска и литургична книжнина.

В заставките на Етрополския 
миней от Църковния институт (159 
листа хартия) сред плетеничните мо-
тиви с растителни елементи се поя-
вяват образи с преплетени коси, как-
то ги срещаме и в инициалите.

Особено любимо четиво през 
XVII и XVIII в. са Словата и поу-
ченията на Дамаскин Студит. Това 
обяснява и запазените множество 
преписи на тези текстове, при това 
богато илюстрирани, понякога с над 
30 миниатюри. Така например Рил-
ският дамаскин от втората половина 
на XVII в. (413 листа хартия, НМРМ 
4/10) съдържа 26 миниатюри, по-
местени преди всяко от Словата на 
Дамаскин Студит и едно на Теофан 
Ритор. Въпреки, че през XVIII и XIX 
в. написаната на ръка книга посте-
пенно започва да отстъпва пред ста-
ропечатните издания, ръкописи на 
ръка се правят в България през це-
лия XIX в.

Решението на Българския кул-
турен институт в Прага да покаже 
на обществеността документалната 
фотоизложба „Светлината на бук-
вите“ е възможно най-достойното 
отбелязване на празника на Славян-
ските просветители, защото, както 
пише Иван Гранитски: „Светлината 
на българските букви, така чудо-
дейно сътворени и промислени за 
хилядолетен живот от златозарни-
те Кирил и Методий, въплъщава 
всъщност духовния хемоглобин на 
нашата нация, защитава и съхра-
нява националната идентичност и 
неповторима специфика, осигурява 
живот на едно племе, дарено с из-
ключителни добродетели и качест-
ва. Ако позволим тази светлина да 
помръкне, значи всичко е загубено. 
Неслучайно братята Кирил и Мето-
дий са канонизирани за светци. Със 
създаването на българската азбука 
те извършват наистина чутовен под-
виг. Не само разрушават триезична-
та догма, която дотогава властва над 
цивилизования свят и разрешава 
богослуженията само на еврейски, 
гръцки и латински, но и полагат не-
поклатимите основи на славянската 
цивилизация, чийто стожер е имен-
но българската държава“. ◆

Томичов псалтир

Битолски триод

Томичовият псалтир съдържа 109 миниатюри 
във вид на фриз спрямо текста. Ръкописът е 

правен в Килифаревския манастир


