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PRIMAS „ON SLOVANIAN OR BULGARIAN OR SLAVONIAN“ IS ÏÐÝÁÎËÈÈ IN A
SPANISH CANONICAL NOTE FROM THE 12TH C. ABAUT ARCHBISHOPRIC OF
BULGARIA
The Title primas in Nota sobre arcibistopado de Bolgaria from 12th century is definied as
protos or „prebol“ ÏÐÝÁÎËÈÈ in Slavonian or Bulgarian or Slavic Language. This Word
is hapax in the Oldbulgarian Language in the Translations of the great Bulgarian man of
letter and Christian clergyman John Exarch – archbishop and patriarch of the Bulgarian
Lands (mid 9th c. – beg. 10th c.), not only in his Sestodnev, but also in the 40 Homilies to
pope Gregorios the Great. This Fact is a new Argument to the Authorship of the
Translation from Latin to the 40 Homilies in to native Vernicular to John Exarch of
Bulgaria – Slavonian or Bulgarian or Slavic Language, the same Language to the
Translations of the slavonian Teachers Cyril and Methodius (Vondrac 1896, p.19).

Nota sobre arcibistopado de Bolgaria или каноническа бележка за архиепископията на България е публикувана от испанския славист Антонио Товар
(Tovar 1963), по-късно тя е допълнена от още една подобна (Prinzing 1978),
преведена от Васил Гюзелев (Петров, Гюзелев 1978: 366–367).
Според тази бележка архиепископията Юстиниана Първа е Българската
църква; архиепископът на Юстиниана Първа управлява в подчинените му
епархии, които са на апостолическия римски престол, и притежава същия
свещенослужителски ранг, както на архиепископа на Картаген в Африка;
Юстиниана Първа се нарича архиепископията на България; нейното седалище първоначално е бил Велбъжд (дн. Кюстендил); смята се, че тя е имала свещеническото право на Картагенската епископия, онази обаче има юрисдикцията на римския епископ; поради това с право епископът на Картаген и този на
Първа Юстиниана, коята, както казахме, е България, би могъл да се нарича и
папа; по-напред епископът на България се титулувал примас, което на елин321

ски език означава „първи“, на словенски или български, или славянски „превол“, което също значи „първи“, тъй като у българите „превол“ е „първият“;
свети Василий нарече епископа на тази църква епископ на илирийците; Латинците го наричат „примас“.
Преди акта на узаконяването на прочутия император Юстиниан тази Църква е автокефална и има собствено ръкоположение и привилегията на свещенослужението не само от император Василий и стареца Роман Лакапин, когато е сключен договорът с царя на българите Петър, ала и от старите привилегии. (Prinzing 1978: 277, Петров, Гюзелев 1978: 366).
Този текст е важен за българските историци, филолози и философи по редица причини: знаменитата архиепископия Юстиниана Първа се отъждествява непосредствено с Българската църква, която има патриаршиско достоинство по старите привилегии още преди 927 г., а не с по-късната и продължителка Охридската архиепископия, титулована също „Юстиниана Първа и на
цяла България“ след ХІ век като наследница и продължителка на самостойната народностна църква в Първата българска държава (Събев 1987: 264 и сл.).
Новото в този документ е отъждествяването на Българската църква с Картагенската в Африка и че епископът на България би могъл да се нарича „папа“.
Особен интерес предизвиква титлата примас, идентична с гръцката протос
и българската преболий. Ето текста в оригинал:



(Prinzing 1978: 279, Кръстанов 2006: 79–80, 2007: 438).
„По-напред епископът на България се титулувал примас, което на елински
език значи „първи“, на словенски или български, или славянски „превол“, което също значи „първи“, тъй като у българите „превол“ е „първият“ (превод
на Васил Гюзелев у Петров, Гюзелев 1978: 366).
Васил Гюзелев предава думата с късно византийско произношение „превол“ и твърди, че вероятно на български е била „първул“. По-вероятно обаче
е предположението, че първоначално произношението е било „пребол“ от
превъзходната степен на пръвъ, болии, ïðýáîëèè.
Думата ïðýáîëèè не се среща в класическите старобългарски паметници, а
като хапакс в Шестоднева на Йоан Екзарх (Aitzetmueller 1975) и в превода от
латински език на 40 Беседи за евангелието от папа Григорий Велики или Двоеслов. Този факт е още един аргумент в подкрепа на твърдението, че Беседите на папа Григорий Велики са преведени от латински на говоримия език на
Йоан Екзарх, който е наречен в нашия паметник „словенски или български
или славянски“ (Кръстанов 2010: 273–281).
Йоан Екзарх се проучва предимно като велик български книжовник и философ (извори и предишни изследвания са посочени у Икономова 1995, Трен322

дафилов 2001, Славова 2008). Според едни той бил предимно философ, не го
споменават между българските поети (Станчев 1976, Славова 2008), други го
определят само като „презвитер“ или поп, който не бил архиепископ, нито
патриарх (Добрев 2008: 364–366). Нови данни и мнения за него в сравнение с
Климент, епископ Тивериуполски и Велички Охридски чудотворец (Кръстанов 2010).
Безспорно 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 тълкувания
на великите църковни учители, като превод на Тълковно евангелие или 40 Беседи за евангелието от папа Григорий Велики на родния си език âåëÿ ìè è
ìîëÿ ïðýëîæèòè ¹÷èòåëüñêàÿ ñüêàçàíè; той прави преводи-компилации на основни трудове за християнството: Богословие или Небеса от сирийския св.
Йоан Дамаскин (Sadnik 1967); Шестоднев, посветен на българския княз Симеон (Aitzetmueller 1958–1975, Хауптова 1981); Редица слова (Иванова-Мирчева 1971, Станчев 1990, Иванова-Мирчева 1993); 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, който го нарича „архиепископ Йоан, църковен строител на българската земя“ (Ангелов 1967, Икономова 1995);
Какъв е езикът на св. Йоан Екзарх Български и на 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 и Клоцовия сборник), а от друга страна – особености от източнобългарски диалекти с определителен член и редица синонимни дублети,
присъщи на преводача Йоан Екзарх, който превежда не буквално, а по смисъл и пояснява една гръцка или латинска дума с две български (хедниадион
Hansack 1980: 24), 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, ÷èñòèòåë за
свещеник от лат. purgator, чистительство и др. (Vondrak 1896, Иванова-Мирчева 1971, Ковачева 1995, Илиева 2005, Тотоманова 2008).
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