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ПОЕТЪТ СВ. ЙОАН ЕКЗАРХ ÀÍ, ÈßÍ, ßÍ, ÈÎ,
„РАБОТИЛ В РИМ” КАТО ДИПЛОМАТ, ЧЕРНОРИЗЕЦ,
АРХИЕПИСКОП И ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ НОВ ЗЛАТОУСТ БЪЛГАРСКИ
Трендафил Кръстанов (София)
В памет на бележития изследовател
на старата българска поезия

Стефан Кожухаров
За Йоан Екзарх Български има много публикации както на негови
творби Богословие или Небеса 1 , Шестоднев 2 , редица слова 3 , така и
различни изследвания за езика и стила му 4 . По-малко е изследвано неговото
дело като дипломат и духовник 5 . Повечето изследователи го разглеждат
като презвитер, както се среща в преписите на популярните му творби 6 .
Оживени спорове имаше относно титлата му „екзарх” 7 , но и в последните
публикации не се споменава като патриарх и не се привеждат точно извори
от негови съвременници (ñòðîèòåëü се превежда като „наставник”?).
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г.). Велико Търново, 2008, с. 83-92.
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института за история, ХІV-ХV, 1964, с. 325-345; Димитров П. За титлата на Йоан Екзарх "Екзарх Български"..., с. 82-89; Кръстанов Тр. Титлите екзарх и патриарх в българската
традиция от ІХ до ХІХ в. Св. Йоан Екзарх от Рим и патриарх на българските земи..., с. 73-86;
Добрев И. Йоан презвитер екзарх български и устройството на Българската църква през
първото ни царство..., с. 356-369.
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Странен е фактът, че Йоан Екзарх е признат от български и
чуждестранни изследователи като велик български автор8 , но и в последни
специализирани публикации неговото име не се среща сред българските поети 9 .
Бил ли е поет Йоан Екзарх? Той е теоретик на книжовния език 10 ;
познавач и преводач на За поетическите фигури на Георги Хировоск в
Изборник 1073 (неговото име не е отбелязано, а там се срещат обикнати
думи и изрази от езика му, като àêû, îíñèöà, ïàñò¹õú, ðåêøå, ëýïî, âýäå
äýëî òî, î ñîáý ïî ñòàðýèøíñòâ©, á÷åëèíûè ñîòú, äð©ãîèöè, ïðèëîã, åñòüñòâî,
ïîñìýÿíèå åñò ñëîâî îñîáå ïîòæåíî 11 ), нито от Илиева, където привежда думата
ïàñò¹õú, без да я посочва като особеност в езика на Йоан Екзарх 12 .
Преди години забелязах, че Йоан Екзарх пише поетично не само в
словата и Шестоднева, но неговото име се среща в глаголически текстове
„монах Иоан” 13 ; в текстове на кирилица името Иоан е съкратено като
разговорно Ян, запазено в преписите различно: ÀÍ, ÈßÍ ...
Ex ungua leonem - По ноктите - лъва…
Всеки писател има обикнати думи, изрази или словосъчетания, по
които би могъл да бъде различен от другите. Вондрак заключава, че езикът
на Йоан Екзарх е един и същ с езика на Кирил и Методий 14 , но в
Екзарховия има думи и изрази от източно-български говори с
определителен член, като âëàãà òà, âú ãîäî òú, ñëîâî òîãî, ìèðîòî, äýâàÿ: и
редица особени: àêû, âðà÷ü, âðà÷üáà, âúñòàíèå, âåøòü elementum, âèíüñòâî,
äðýâîäýëÿ, äýëÿ, äýëüìà, æèäîâèíú, æèçíü, æèçíüíú, æäüíú è àëú÷üíú,
çòü, êàïèùå, êëåâðýòú, êûñåëüñòâî, ëýïî åñòü, ëý÷üáà, ìàñëî, ìü÷üòú, íåáîíú,
îíñèöà, îöüòüñòâî, ïàñò¹õú, ïèñàíèå, ïîäîáà, ïîäð¹ãú, ïîçíàíüñòâî, ïîìûñëú,
ïîíÿâà, ïîðîäà, ïðàâîñ¹äüñòâî, ïðèïëîäú, ïðèñíî, ïðè÷ñòüíèêú, ïðîêàçúñòâî,
ïðýñëàâüíî, ðàäüìà, ñèöå, ñúñòàâú, ñâòüñòâî, ñòðîèòåëüñòâî, òà÷å, òâàðü, òè за
съюз и, òðýáà, ¹ëèöà, õ¹ëà, õûòðüöü, öðúêû ¬æå ñå ðå÷åãü ñúáîðú, ÷ëîâý÷ü,
÷àñú, ÷èñòèòåëüñòâî, øüñòâèå, ¬ñòüñòâî 15 ; Дограмаджиева посочва: àêû, áàëèè,
áëàãîäýòü, âðà÷ü, äåáåëüñòâî, èìüæå, êðèâî, íå áî ²åñòü ëüçý...íú, íåáîíú ðàç¹ìà
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преводи. – Старобългарска литература, 19, 1986, с. 29; Икономова Ж. Йоан Екзарх..., с. 169194; Трендафилов Х. Йоан Екзарх Български...
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Йовчева М. Старобългарската химнография. – В: История на българската средновековна
литература. София, 2008, с. 104-125; Стойкова А. Старобългарска непесенна поезия. – В:
История на българската средновековна литература. София, 2008, с. 126-130.
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Дограмаджиева Е. Въпроси на книжовната теория и практика у Йоан Екзарх (с материал
от съюзната система в „Шестоднева”). – Български език, год. ХХХ, 1980, кн. 2, с. 108-115.
11
Куев К. Бележки за съчинението на Георги Хировоск “Περι τροπων” в старославянските
литератури. – Старобългарска литература, кн. 2, 1977, с. 46-60.
12
Илиева Т. Метафората като словообразователен способ в старобългарския език (върху
материал от Йоан-Екзарховия превод на Богословието). – Slavia, r. 75, 2006, с. 2, с. 149-155.
13
Tarnanidis I. C. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St Catherine”s Monastery on
Mount Sinai. Thessaloniki 1988, р. 100.
14
Vondrak V. O mluve Jana exarcha bulgarskeho. Prispevek k dejnam cirkevni slovanstiny. Praha,
1896, s.19.
15
Vondrak V. O mluve Jana exarcha bulgarskeho... .
177

Преславска книжовна школа. Т. 11

ðàäè ïðýëàãàåìú êúíèãû ñèÿ, ñâýòüëîñòü, ñâýòüëîòà, ñîáüñòâî, òà÷å, òâàðü,
÷èñòèòåëü, ÷èñòèòåëüñòâî 16 и àêî, àêû, èìüæå, èìüæå ñå, èìüæå òî, êàêî ëþáî äà,
ëþáî, ïîíåæå 17 ; за хендиадион или за една гръцка дума две български
φυσιν ðîäü и ¬ñòüñòâî, δυναμει ñèëý è ðàç¹ì¹; συμβουλαις êàçàíèåìü è
ñüâýòîìü 18 .
През последните десетилетия бяха съобщени и публикувани ценни
приноси: през 1979 г. в Шумен Стефан Кожухаров съобщи за откритието на
канон за св. ап. Андрей от Наум Преславско-Охридски и друг от
Константин Преславски 19 , публикувани по-късно 20 . Георги Попов съобщи и
публикува поредица от открития на творби от Климент Охридски и
Константин Преславски от 1978 до 2007 г. 21 , Мария Йовчева също направи
поредица от съобщения и публикации, обобщени наскоро 22 .
Боню Ст. Ангелов публикува две кратки съобщения. Според
сведения от руски ръкописи Йоан Екзарх е написал книга „Съставъ” и бил
„работил в Рим” 23 и „Йоан Екзарх преводач на Тълковно евангелие”,
където са посочени негови особени думи æèòü è æèçíü èëè æèâîò, èíî÷äü,
õëèïàíèå 24 .
Емилие Блахова и Живка Икономова публикуваха резултати от
сравнението на Беседите на папа Григорий Двоеслов и Легенда на
Николски и езика на Йоан Екзарх с резултат 71 лексеми, които не се
намират в чешкия речник SJS, а в езика на Йоан Екзарх: áðàòîëþáüñòâî,
âúçì©òü, âúçíîñüíú, âúòðü, âúñõëàñòèòè, âúñïòèòè, âú÷èòàòè, âûèòè,
âûõîäèòè, ãðèâüíà, ãðúáàâú, ãðúáîâàòú, ãð¹äà, äîáðîâîëüíú, èçâðàòèòè,
16
Дограмаджиева Е. Въпроси на книжовната теория и практика у Йоан Екзарх (с материал
от съюзната състима в „Шестоднева”). – Български език, год. ХХХ, 1980, кн. 2, с. 108-115.
17
Дограмаджиева Е. Към въпроса за дублетността в книжовния старобългарски език (Върху
материал от съюзната система)…, с. 52-62.
18
Hansack E. Die Vita des Johannes Chrysostomos des Georgios von Alexandrien in
kirchenslavischer Uebersetzung. 2. Band. Freiburg i. Br., U. W. Weier, 1980. (Monumenta linguae
slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations. Tom. XIII (X, 2), S. 24; Илиева Т. Наблюдения
върху лексиката на Богословието в превод на Йоан Екзарх. - Palaeobulgarica /
Старобългаристика, 29, 2005, № 3, с. 36-60; Тотоманова А.-М. Славянската версия на
хрониката на Георги Синкел. София, 2008., с. 636-671 и други.
19
Кожухаров Ст. Хилядолетното българско слово. Новооткрити произведения на Наум
Преславско-Охридски и Константин Преславски. – АБВ, № 21, 22 май, 1979, с. 1-2.
20
Кожухаров Ст. Ïýòè äîñòîèòü àðõèñòðàòèãà (Новооткрито произведение на Константин

Преславски). – В: Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на
академик Петър Динеков. София, 1983, с. 59-62; Кожухаров Ст. Песенното творчество на
старобългарския книжовник Наум Охридски. – Литературна история, 12, 1984, с. 3-19.
21
Грашева Л. Георги А. Попов. – КМЕ, Т. 3, 2003, с. 212-215; Йовчева М. Разгадател на
вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). Старобългаристика,
ХХХІІ, 2008, 3, с. 107-116.
22
Йовчева М. Старобългарската химнография..., с. 104-125.
23
Ангелов Б. Ст. За едно неиздирено съчинение на Йоан Екзарх. – Palaeobulgarica /
Старобългаристика, 8, 1984, № 1, с. 115-117.
24
Ангелов Б. Ст. Йоан Екзарх – преводач на Тълковно евангелие. – Език и литература, 39,
1984, № 1, с. 64-67.
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èçâðàùåíè¬, êîëè÷üñòâî, êðèâî, ëàçèòè, ëàëîêà, íàçíàìåíàíèå, íàòî÷üíú,
íàòúêí©òè, íåèñïûòüíú, íåðàçìýíüíú, íåðàç¹ìýíè¬, îáðàçîâàíè¬, îáðýòåëü,
îáüùüíî, îï¹ñòýíè¬, îñæèìú, ïîäîáüñòâî, ïðàâîâýðüñòâî, ïðàçíü, ïðèèìüíèêú,
ïðèêëàíÿòè, ïðèëåòýòè, ïðèïëîäú, ïðüâëà÷èòè, ïðýäýëàòè, ðàçëè÷üñòâî,
ñêîðîâý÷è¬, ñêîðîâý÷üíú, ñîáüñòâî, ñîñíè¬, ñðýäîâý÷è¬, ñ¹õîñòü, ñúãëäàíè¬,
ñúãðàìàæäåíè¬, ñúä©÷èòè, ñúëîæüíú, ñúì©òüíý, ñúïëúçí©òè, ñúñò©ïàòè, ñúõîäú,
ñûíîâüíú, ñ©ùüñòâè¬, ¬ñòüñòâè¬, òûëú, ¹áûâàòè, ¹áýãàòè, ¹äîáðèòè,
¹êëàäàòè, ¹ëèöà, ¹÷èñòèòè, ¹÷ñòèòè, ÷åëåñüíú 25 , и десет съвпадения от
Беседите с езика на Екзарх в Славянската версия на хрониката на Георги
Синкел 26 . Според нас Беседите на папа Григорий Двоеслов са превод на
Йоан Екзарх 27 .
През 1988 г. Тарнанидис съобщи за канон на глаголица за
Рождество на св. Йоан Предтеча с името на монах Иоан и публикува текста
на анонимен канон за св. апостоли Петър и Павел в италианско издание на
английски език, недостъпно в България (изказвам благодарност на д-р
Мария Йовчева, която ми предостави копие от публикацията).
Предполагам, че това е черноризец Йоан в Рим 28 .
Химнографски текстове с името Иоан се срещат в различна форма:
АНА във фразов акростих 29 , АН или ИАН в друг фразов акростих „Боже мой,
Троице милостива. АН” 30 ; ²î в няколко примера с краегранесие 31 . През май
2007 г. в Шумен съобщих за подобни примери. Наскоро видях статията „Два
канона на славянския книжовник Боян” 32 . В същност и в тях вместо БОЯН, се
вижда акростих ÈßÍ, т. е. това е разговорна форма на еврейското име Иоан,
което тук се среща в канона за мъченик Юстин Философ в девета песен:
È- ¹ñòèíîâý ìóäðîñòè..., ß- êîæå íà êîëýñíèöó..., Í-åèñê¹ñîìóæíàà...
и в канона за свети мъченик Доротей Кирски отново в девета песен:
È-ñïðàâèë åñ..., ß-êî ñùåíîäýèñòâåíèêú...ÿêî ñëîâîïèñåöú..., Í-à ñ¹äèùè...
Друга съкратена форма на името Иоан – само АН, или ИАН?, се
среща в канон с акростих „Боже мой, Троице милостива АН”, открит и

25

Благоева Э., Ж. Икономова. Лексика Бесед Григория Двоеслова и лексика Иоанна Экзарха. –
В: Преславска книжовна школа. Т. 1. Изследвания и материали. София, 1995, с. 288.
26
Тотоманова А.-М. Славянската версия на хрониката на Георги Синкел..., с. 671.
27
Кръстанов Тр. Св. Седмочисленици и св. Йоан Екзарх от Рим за България и Далмация
(866-917). – В: Кирило-Методиевски студии, кн. 17, 2007, с. 432-433.
28
Кръстанов Тр. Св. Седмочисленици и св. Йоан Екзарх от Рим за България и Далмация
(866-917)..., с. 431.
29
Йовчева М. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в октоиха. Старобългаристика, ХХІІІ, 1999, 3, с. 3-30. (с. 23-25).
30
Иванова Кл. „Боже мой, Троице милостива, помогни ми” (Фразов акростих от края на ІХХ в.). – Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, 2003, № 3, с. 3-17.
31
Иванова Кл. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М.
П. Погодин. София, 1981.
32
Панайотов В. Два канона на славянския книжовник Боян. – В: Ãë©áèíû êúíèæüíûª.
Архив за старобългарски извори. ІІ. Шумен, 2004, с. 201-210.
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публикуван от Климентина Иванова, но тя твърди, че това не било име АН,
а АмиН 33 . В троични стихири на 6-ти и 7-ми глас се вижда:
È-çáàâè íû áЃå íøü, ìîëèìü ò, ïðýñòàà òðЃöå ñïñè íû íà ñ©äý òâî¬ìü.
À-ùå ò¹íå íå ñïñЃåøè ñâî¬© òâàðè òðЃöå...,
Í-àðîä âûøíè è íèæíè íåèçðå÷Ѓåí±íî ò ñëàâèòü... ¬äèíüñòâî è ñîáñòâî... Няколко
думи са достатъчни, за да се познае езика и стила на българския
словотворец Йоан Екзарх, като собьство за лат. substantia 34 ; òâàðü и
èíî÷äûè в превод на Тълковно евангелие 35 . Би могло да се предположи, че
текстът е бил на глаголица, където йотуваната буква ß се е пишела по един
и същ начин като А и Ý 36 . Има примери на употребата на акы вм. ÿêî в
езика на Йоан Екзарх 37 , следователно името е било Ан или Ýí, Ян, което
се среща от средновековието до наши дни и в гръцки имена (Ан-ис в
Пространното Житие Кирилово, проф. Ян-ис Тарнанидис), както и в
старобългарски надпис от Х в. от Преслав Ýí и в български имена до наши
дни като на професор Ан-чо Колоянов и други.
Редица изследователи твърдят, че Йоан Екзарх е пишел на
глаголица с примери от „Шестоднева” 38 , а това подкрепя предположението,
че той е съставил и текстове на глаголица, открити в Синайския манастир.
Климентина Иванова публикува отделни сведения за няколко
канона с краегранесия и името Ио, без да ги свързва с Йоан Екзарх 39 : Êàíîí
ìëЃáíü ïðýñЃòýè áЃöè åì¹æå êðàåãðàíåñ·å. ïð·èìè ïðýЃñòàà ²î ðûäàí·å...
Тези безспорни и предполагаеми творби на Йоан Екзарх, заедно с
новите извори и справочници, дават възможност за нови изследвания и
идентифициране на анонимни творби.
Възможно ли е Йоан Екзарх да е поет и защо до сега той не се
посочва като такъв в обобщаващи изследвания по въпросите на старата
българска литература и конкретно поезия в последната История на
българската средновековна литература 2008 и други изследвания и
справочници? Нима българският „златен век” от края на ІХ до началото на
ХІ в. е сътворен само от три-четири лица?
През 1981 г. чешката изследователка Зое Хауптова обоснова и
утвърди предположението, че Изборник в препис от 1073 г. е бил посветен
на българския цар Симеон, а Похвалата към него е дело на Йоан Екзарх
„Болгарский оригинал произведения и всего сборника Святослава определил
33

Иванова Кл. „Боже мой, Троице милостива, помогни ми” (Фразов акростих от края на ІХХ в.)..., с. 14-15.
34
Благоева Э., Ж. Икономова. Лексика Бесед Григория Двоеслова и лексика Иоанна
Экзарха..., с. 288; Тотоманова А.-М. Славянската версия на хрониката на Георги Синкел...,
с. 31 â òðåõ ¹ïîñòàñýõ. Ðåêøå ñîáüñòâýх.
35

Ангелов Б. Ст. Йоан Екзарх – преводач на Тълковно евангелие..., с. 64-67.
Илчев П. Азбуки старобългарски. – КМЕ, Т. 1, 1985, с. 42.
37
Дограмаджиева Е. Към въпроса за дублетността в книжовния старобългарски език (Върху
материал от съюзната система)..., с. 52-62.
38
Славова Т. Глоголическата традиция в Преславската книжнина..., с. 35 сл..
39
Иванова Кл. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М.
П. Погодин. ...
36
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как первый С. П. Шевырев (М. 1850) ... сегодня никто из исследователей,
даже и Л. П. Жуковская, не сомневается ни в болгарском происхождении
всего сборника, ни в том, кому была посвящена стихотворная похвала” 40 .
Според нея Ïðèëîãú ñàìîãî õðèñòîëþáúöà öýñàðà Ñåìåîíà не е дело на Симеон,
а на негов преводач, който го възхвалява, тълкува названието
„Златоструй” 41 . В него се срещат думи, известни само от съчиненията на
Иоан Екзарх и от Супрасълския сборник ïî÷¹äèòè, èçâûêí©òè, îñëà,
ïðîçûâàòè само в Шестоднева и заключава, че автор на Похвалата на цар
Симеон бил Йоан Екзарх 42 . За византийското стихосложение тя посочва два
вида: 1. антично метрическо, 2. източно (по произхождение сирийско)
слогово стихосложение и т. нар. „политическо” стихосложение, основано
на ударение 43 . В епохата на Кирил и Методий се използвал ямбически
триметър, просто „ямби” – 6 степен ямбичести стих, често неточно, 12
слогов, с цезура след 5-ти или 7-ми слог и ударение на предпоследната
сричка, за разлика от 15 слогов стих с цезура след 7-ма или 8-ма сричка и с
парокситонна каденца (предпоследната сричка с ударение) в светската
поезия, наричана „политическа” 44 . „Из этих наблюдений над двумями
небольшими по размеру текстами симеоновой эпохи вытекает, что
литература этого периода опиралась на свои греческие образцы только до
известной степени. (подч. Т. Кр.) В стихотворной форме она, вместе с
ним, наследует упадок старых стихотворных размеров, не имеющих опоры
в современном языке; в прозе, наоборот, можно без всякого ограничения
использовать живые языковые средства и придають старым принципам
новую функциональност” 45 .
След енциклопедичната статия на Живка Икономова 46 , последната
книга за Йоан Екзарх 47 и История на българската средновековна
литература 2008 48 , би могло да се направят някои допълнения,
идентификации и предположения относно живота, делото и значението на
Йоан Екзарх не само като книжовник, но преди всичко като български боил
– дипломат, преводач и духовник, за когото пише негов съвременник друг
презвитер Йоан, че бил принуждаван от него да превежда жития:
Íú ïîíåæå ïðèí©æäåíú áûõú îòú ñòðîèòåëý öðüêîâüíàåãî ²îàííà ãîñïîäèíà íàøåãî
àðõèåïèñê¹ïà áëúãàðüñêû çåìë „от църковния строител на българската
земя, нашия господин архиепископ Йоан” и затова е издигнат от цар

40
Хауптова З. Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы. – Старобългарска
литература, 10, 1981, с. 88.
41
Хауптова З. Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы..., с. 90.
42
Хауптова З. Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы..., с. 91.
43
Хауптова З. Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы..., с. 91.
44
Хауптова З. Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы..., с. 91.
45
Хауптова З. Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы..., с. 94.
46
Икономова Ж. Йоан Екзарх..., с. 169-194.
47
Кръстанов Тр. Кой е Черноризец Храбър? – Духовна култура, 2001, кн. 6, с. 6-13.
48
Славова Т. Йоан Екзарх..., с. 245-248.; Йовчева М. Старобългарската химнография..., с.
104-125; Стойкова А. Старобългарска непесенна поезия..., с. 126-130.
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Симеон за патриарх 917 г. 49 и като български светец с тропар за него,
където се казва основното: ñâýò ïîãàíñêûè ðàçîðè è öðЃþ äðüæàâ© ¹êðýïè
“разори езическия свят и укрепи властта на царя” (очевидно Симеон),
който е споменат като национален български светец наред само с имената
на великите Първоучители св. Кирил, св. Методий и св. Климент Римски в
Типографско евангелие от ХІІ в., а в Евангелие и апостол от ХІІІ в. е
поместен тропар за него 50 . Наскоро Иван Добрев посочва и други помени в
руски ръкописи от ХІІ в. и друго тълкувание на тропара 51 .
Новите извори и преосмислянето на известните дават основание за
идентификацията на безспорно „великия български автор” Йоан Екзарх с
боил Йоан в Рим 866 г. като дипломат и преводач-бързописец; с „монах
Иоан” „работил в Рим” като черноризец, вероятно бенедиктинец, който
„работи” като книжовник-полиглот и скорописец за съставяне на сборници
с готови отговори на основните въпроси за новата християнска вяра за
нуждите на българската аристокрация на общия гръцки език, като гръцкия
текст на образеца, от който е преведен познатият Изборник в препис от 1073
г.; с преводи или съставяне на текстове на глаголица – Служба за
Рождество на св. Иоан Предтеча и Канон за върховните апостоли Петър и
Павел 52 ; с „грешни дякон Йоан”, съставил оригинала на Изборник 1076 г.,
като дякон на римската църква и приятел на Анастасий Библиотекар,
подтиквайки го да превежда от гръцки на латински Passio Sancti Demetrii
(PL 127, col.233 ); с презвитер Йоан като fidelis „доверен” на папа Йоан VІІІ
(872-882), който го е изпращал на дипломатически мисии в Германия 874 г.,
Моравско, Венеция, Далмация и България 879 г. 53 ; с Йоан презвитер и
Екзарх Български от 879 г. на архиепископа на България Методий
Моравски (Дюканжев списък „Архиепископите на България” 54 ; с
архиепископ Йоан в България след 885 г. 55 ; с архиепископ Йоан и двама
49

Varnalidis S. L. Αρχιεπισκοπη Αχριδος κατα τον ΙΗ εονα και η καταργησις αυτης.
Dissertatio ad Laurem optinendam in scientiis ecclesiasticis orientalibus. Moderator R. P. Michael
Lacko. Roma, P.I.O.S., 1968, р. 7; Кръстанов Тр. Титлите екзарх и патриарх в българската
традиция от ІХ до ХІХ в. Св. Йоан Екзарх от Рим и патриарх на българските земи..., с. 73-86.
50
Текстове и библиография у Кръстанов: Кръстанов Тр. Титлите екзарх и патриарх в
българската традиция от ІХ до ХІХ в. Св. Йоан Екзарх от Рим и патриарх на българските
земи..., с. 73-86.
51
Добрев И. Йоан презвитер екзарх български и устройството на Българската църква през
първото ни царство..., с. 357.
52
Tarnanidis I. C. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St Catherine”s Monastery on Mount
Sinai..., р. 100-102, Tarnanidis I. C. Glagolitic Canon to Saints Peter and Paul (Sin. Slav. 4. N). - In:
Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti. Roma, Carucci editori, 1990, p.
91-97; Кръстанов Тр. Св. Седмочисленици и св. Йоан Екзарх от Рим за България и Далмация
(866-917)..., с. 440-452.
53
Кръстанов Тр. Св. Седмочисленици и св. Йоан Екзарх от Рим за България и Далмация
(866-917)..., с. 440-452; Кръстанов Тр. Българските пратеници в Рим (866-870) и славянската
литургия за българите..., с. 83-92.
54
Кръстанов Тр. Титлите екзарх и патриарх в българската традиция от ІХ до ХІХ в. Св.
Йоан Екзарх от Рим и патриарх на българските земи..., с. 73-86.
55
Николова Б. Устройство и управление на Българската православна църква (ІХ-ХІV в.).
София, 1997, с. 157.
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негови подчинени епископи Бенедикт и Даниел, изпратени от Рим преди
900 г. за славяните, като Даниел би могъл да бъде идентифициран с
Даниел Велички преди 906 г. в епископия Велеград или Велица в южен
Епир, сега Берат в Албания, според папския годишник като почетна
епископия Bela (Velitza), prov. Bulgaria occidentale in Annuatio pontificio per
l’annо 1978, Citta del Vaticano, 1978, p. 608 „Бела (Велица) в провинция
Западна България” 56 ; с архиепископ Йоан, подтиквал друг презвитер Йоан
да превежда житията на св. Антоний Велики и на св. Панкратий
Тавроменийски преди 917 г.; с архиепископ Йоан в Преслав, издигнат от
цар Симеон през 917 г. за патриарх 57 ; със свети Йоан Екзарх Български с
тропар за него: „... унищожи езическия свят и укрепи властта на царя”.
Според Бистра Николова след 885 г. в България има архиепископ
Йоан 58 , според нас това е Йоан Екзарх, който по право е ръкополагал други
български епископи: Климент за епископ Тивериуполски или Струмишки
през 893 г., преместен през 906 г. в град Бела (Велица) в провинция Западна
България; Константин Преславски в началото на Х в.; възможно е Григорий
Мизийски да е епископ на провинция „Мизия” или Източна България
според византийците, епископ Марко Деволски в началото на Х в. и други.
И така Йоан Екзарх е бил архиепископ около 30 години след 885 до
917 г., когато е издигнат за патриарх и живее до началото на 20-те години
на Х в. Следователно той е бил църковен строител на българската земя в
продължение на близо половин век.
Резултатите от българската мисия в Рим 866-870 г. са известни:
боилите Петър, Йоан и Мартин се срещат там със завърналите се от
България двама епископи: Павел „епископ на България” 59 и Формоза; с
римски духовници и книжовници, като Анастасий Библиотекар и други,
които убеждават папа Адриан ІІ да признае азбуката, наречена от западни
книжовници Abecenarium bulg. или българска азбука, а славянската
литургия главно с оглед на българите 60 .
Най-важният въпрос защо Йоан Екзарх не се споменава сред
българските поети може да бъде обяснен просто и лесно – приписване на
негови преводни и оригинални творби на други лица, като Йоан Златоуст,
например Похвала за Йоан Богослов в Германовия сборник, а се доказа, че е
от Йоан Екзарх 61 и други, като Слово на Йоан Златоуст за Рождество
56

Кръстанов Тр. Неизвестни извори за св. Климент Охридски чудотворец, епископската му
столица Велика – Велеград – Белград – Берат и датата на смъртта му – 25 юли 916 г. – В:
Дни на науката на Република България и Република Македония. Научни доклади. София, 2729 май 1999. София, 1999, с. 164-186.
57
Varnalidis S. L. Αρχιεπισκοπη Αχριδος κατα τον ΙΗ εονα και η καταργησις αυτης..., р. 7.
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Николова Б. Устройство и управление на Българската православна църква (ІХ-ХІV в.).
София, 1997, с. 157.
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Николова Б. Устройство и управление на Българската православна църква (ІХ-ХІV в.)...
60
Кръстанов Тр. Българските пратеници в Рим (866-870) и славянската литургия за
българите..., с. 83-92.
61
Иванова-Мирчева Д. Йоан Екзарх Български..., с. 115-184.
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Христово в същия Германов сборник 62 , където се срещат особености от
езика и стила му, като àùå áî áè, áèìú, áîãîëýïíî, âåùú, âýäý, äýâàà,
æåíèòâà, æèäîâèíú, æèäîâüñêú, êúíèãî÷èè, íå áî...íî, íåïðèýçíü, îáðàçú, ñëîâî òî,
òâàðü, ÷ëâЃêîëþáúñòâî и други старинни думи и изрази, посочени в изданието
с бележка „Заслужава да се отбележи, че ïèñêàíèÿ и ñâèðýëè намират
паралел в езика на Йоан Екзарх” 63 , но и тя не го свързва с неговото име.
Според нас тези и други творби са от българския нов Йоан Златоуст.
На Климент Охридски се приписват редица творби, които според
фактите по-вероятно са дело на Йоан Екзарх 64 . Тук ще приведем един
безспорен факт, показателен за утвърждаването на това явление от
Красимир Станчев още от 1969 г. и в следващите му проучвания до наше
време. Той привежда част от Похвално слово за възкресение Лазарево като
Климентово поетично дело. Ето неговия пример и текста на подобно Слово,
приписвано на Йоан Златоуст, а всъщност – на българския Йоан Златоуст в
Похвално слово за възкресение Лазарово (второ) 65 .
Странно и показателно е, че именно подобен ритмизиран поетичен
текст е утвърден от Кр. Станчев 66 като „типичен пример на Климентово
слово, притежаващо всички особености, които характеризират словата
на Климент Охридски. Кулминация на словото е следващия химн:
Ëàçîðü êðàñíàÿ ëýòîðàñëü áîæèÿ ñàäà.
Ëàçîðü ñüðäîòî÷üíàÿ êàïë ì¹äðîñòü áîæèÿ.
Ëàçîðü èñòî÷üíèêü áëàãîãîäàòè ä¹õîâíûÿ,
Ëàçîðü íå ¹âäàþùèè öâýòü ðàèñêàãî ñàäà.
Ëàçîðü íåáîïàðüíûè îðüëú âûøíÿ ïðýì¹äðîñòè,
Ëàçîðü íèùîëþáüíî¬ ñúêðîâèùå áîèèÿ ïðèÿòèÿ.
Ëàçîðü âúòîðûè ïðýäúòå÷à ñýäùèìú âú òüìý è ñýíè.
Ëàçîðü ãîðüêûè àäîâý ñèëý ïîñðàìüíèêü.
Ëàçîðü ïðüâûè ïðîîáðàçüíèêü òðèäíåâüíîì¹ Õðèñòîâ¹ âúñêðåñåíèþ.,
Ëàçîðü ñâýòîçàðíûè àíãåëîìú ñúïðè÷àñòíèêú.
Ëàçîðü ãîðüêûè èþäýîìú îáëè÷üíèêú. 67 .
Сравнете същата похвала в българския извод, където личат
подчертаните особености в езика и стила на Йоан Екзарх в ПСВЛ ІІ 68 :
62

Мирчева Ел. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. София,
Издателство „Валентин Траянов”, 2006. 847 стр., с. 471-48.
63
Мирчева Ел. Германов сборник от 1358/1359 г. ..., с. 139.
64
Кръстанов Тр. Испански бележки за translatio на Justiniana Prima с Българската църква
преди 1018 г. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 6. В чест на 75годишнината на видния църковен историк проф. дин Тодор Събев. София, 2004, с. 80-84;
Кръстанов Тр. Св. Седмочисленици и св. Йоан Екзарх от Рим за България и Далмация (866917)..., с. 440-452.
65
Климент Охридски. Събрани съчинения. 2. София, 1977, с. 815-843.
66
Станчев Кр. Ритмичната структура в химничната поезия на Климент Охридски. –
Български език, ХІХ, 1969, № 6, с. 528-529.
67
Станчев Кр. Ритмичната структура в химничната поезия на Климент Охридски..., с. 528-529.
68
Иванова Кл. Приложения към том І. – В: Климент Охридски. Събрани съчинения. 2..., с.
839-840.
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È Ëàçàðåâî áëàãîâýðüñòâî äà ïîõâàëèìü.
Ëàçàðü áî ñè áûñ£ ÷ñЃòîå âûìýñòèëèùå
è æèëèùå ïðýñòЃîì¹ áæЃèþ äõЃ¹,
Ëàçüð, êðàñíàÿ ëýòîðàñúëü áæЃèÿ ñàäà,
Ëàçàðü, ñðüäîòî÷íàÿ êàïëà áæè© ïðýìäðîñòè,
Ëàçàðü èñòî÷íèêü áëЃãîäýòè äõЃîâíû©,
Ëàçàðü íå¹âäà©ùè öâýòü ðàèñêàãî ñàäà,
Ëàçàðü íåáîïàðüíèè îðåëü âûøí©© ïðýì©äðîñòè,
Ëàçàðü íèùîë¹áíîå ñêðîâèùå áæЃèèÿ ïðè©òèÿ,
Ëàçàðü âòîðè ïðýäèòå÷à ñýä©ùèìü âü òüìý è ñýíè ñìðüòíýè,
Ëàçàðü ãîðüêû àäîâý ñèëý ïîñðàìüíèêü,
Ëàçàðü ïðüâîïðîîáðàçüíèêü òðèäíåâüíààãî âüñòàíèÿ ÕâЃà,
Ëàçàðü ñâýòîçàðüíè àíãЃëîìü ñüïðè÷üñòíèêü,
Ëàçàðü ãîðüêû èþäåîìü è îáëè÷èòåëü...
Климентина Иванова посочва, че анонимната Похвала за
възкресение Лазерево ІІ (съкратено ПСВЛ ІІ) „не е известно с името на
Климент..., но сме склонни да приемем, че ПСВЛ ІІ е предшествувало
надписаната Климентова творба. Там, където ПСВЛ І, особено във
втората версия и във фрагмента от Михановичевия хомилиар, носи следи
от известна неподреденост на изложението, неясност на
тълкуванията и т. н., първоначалната мисъл лесно се възстановява с
помощта на ПСВЛ ІІ. Наистина името на Климент се среща само в
насловите на ПВСЛ І, но аналогично е положението и със Словото за
св. Троица, където името на Климент е засвидетелствувано само в
съкратения текст, чиято вторичност по отношение на обширната
редакция е безспорно доказана.” 69 .
Този и други факти дават основание за твърдението, че и други
творби на Йоан Екзарх са били приписвани на името на великия Йоан
Златоуст, а други – на Климент Охридски (като Слово за св. Троица), който
или ги е преписвал и разпространявал изцяло, или ги е съкращавал и
пригаждал, за да бъдат ясни и за най-простите българи в неговата епархия
Струмишка след 893 г., а след 906 г. Величка в провинция Западна
България.
А. И. Соболевски пише по повод твърдението на Люба Стоянович, че е
открил нови слова на Климент Словенски: „Нет никакого основания видеть в
них произведений Климента. Автор их – человек более талантливий, чем
Климент, с другого литературного манере, но также плодовитий” 70 . Това е
великият български дипломат, полиглот, книжовник, духовник и светец Йоан
Екзарх, Църковен строител на българската земя, който унищожи езическия
свят и укрепи властта на царя Симеон преди 927 г. Той е теоретик на
българския книжовен език, познава, превежда и прилага трактата на Хировоск
69

Иванова Кл. Приложения към том І..., с. 819.
Цитирано по Климентина Иванова в: Климент Охридски. Събрани съчинения. 2..., с. 624.
Иванова Кл. Приложения към том І..., с. 772-843.
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за поетическите фигури не само в своите поетични опити, но и в
ритмизираната си проза в похвални слова, като „антитези, повторения,
реторични въпроси, диалози и други фигури и тропи, характерни за
художествения стил и за витиеватата реч на средновековната
литература... по които може да се познае Екзарховата ръка”71 .
Ако погледнем отново фактите според съвременни извори от ІХ-Х
векове, а не от византийски след два века, очевидно пръв епископ на
българския език и народ не е Климент Струмишки и Велички 72 , а преди
него има редица други епископи на България - Павел 866 г., Гримоалд 868
г. 73 , или български епископи, като славянин Сергий Велички 878 г., седем
епископи от България на Фотиевия събор в Цариград 879 г., които според
великия логотет Аристархи Ставраки не са му познати и вероятно не са под
юрисдикцията на Цариградската патриаршия:
879 Иоан Алавардос (Cod. Vat. Gr. 2491, f. 150r), Стефан Вагонития (Cod.
Vat. Gr. 249, f. 4r), Сава Бетунийски (Cod. Vat. Gr. 2492, f. 114r),
Βετουνιον, το, Επισκοπη αγνωστον ημιν
1. Σαββας, Παρην εν τη υπερ Φωτιου συνοδω τω 879 (Πρ. Συν.)
Методий от Даданя? Дадалия? Л.325 Dadaleia, Επισκοπη αγνωστον ημιν
1. Μεθοδιος, 1. Παρην εν τη υπερ Φωτιου συνοδω τω 879 (Πρ. Συν.)
Петър Драгoвитийски (Cod. Vat. Gr. 2492, f. 458v) Δρουγουβιτια, η
Επισκοπη υπο τον μητροπολιτην Θεσσαλονικης (Συντ. Καν.)
1. Επ. Πετρος, Παρην εν τη υπερ Φωτιου συνοδω τω 879
Δρουσιπαρα, η πολις ποτε μεσογειος της Θρακης
Иоан Вукелас (Cod. Vat. Gr.2492:193а) Βουκελλος η Βουκελλον
Επισκοπη υπο τον μητροπ. της εν Θρακη Αδριανουπολεως επαρχιας Αιμι
μοντου
Επ. 1. Ιωαννης. Παρην εν τη υπερ Φωτιου συνοδω τω 879.
Теодор Букова Тракия (Cod. Vat. Gr. 2492:194) Βουκοβα, τα. Επισκοπη
του μητρ. Φιλιππουπολεως Θρακης.
Επ. 1. Ωεοδορος. Παρην εν τη υπερ Φωτιου συνοδω τω 879 (Πρ. Συν.)
Константин Булгарофигон 195а. Βουλγαροφυγον, το
Επισκοπη του μητροπολιτου Αδριανουπολεως Θρακης (Συντ. καν.)
2. Κωνσταντινος. Παρην εν τη υπερ Φωτιου συνοδω τω 879.
Може да се предположи, че това са някои от седемте суфраганни
или подчинени епископи в български провинции, подчинени на
архиепископ Методий Моравски и на България 74 , за което има сведения в
латински извори, но те не могат да бъдат обяснени от чешки и други
автори, затова ги приемат за недостоверни?
71

Иванова-Мирчева Д. Йоан Екзарх Български..., с. 65.
Кръстанов Тр. Неизвестни извори за св. Климент Охридски чудотворец, епископската му
столица Велика – Велеград – Белград – Берат и датата на смъртта му – 25 юли 916 г..., с. 164186; Кръстанов Тр. Титлите екзарх и патриарх в българската традиция от ІХ до ХІХ в. Св.
Йоан Екзарх от Рим и патриарх на българските земи..., с. 73-86.
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Николова Б. Устройство и управление на Българската православна църква (ІХ-ХІV в.)...
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Йоан Екзарх е архиепископ след 885 г. 75 , който след пет години
заема стола на Моравската архиепископия 76 и на българските земи 77 .
Накратко може да се предположи, че Йоан Екзарх е бил боил през
866 г., който в Рим става черноризец или бенедиктинец; който е „работил в
Рим” като дякон на Римската църква, презвитер преди 879 г., след това
екзарх, епископ и архиепископ след смъртта на св. Методий 885 г. като
архиепископ Моравски; след това с двама подчинени епископи за славяните
от Рим преди 900 г. Йоан Екзарх е бил архиепископ, който е ръкополагал
други епископи в просторната държава България в края на ІХ и началото на
Х век, затова е бил наречен „църковен строител на българската земя” и
най-важното признание, когато е канонизиран с песнопение ... унищожи
езическия свят и укрепи властта на царя.
Този принос е оценен от неговия възпитаник княз и цар Симеон
Велики (893-927 г.) и той го е издигнал за патриарх или независим духовен
ръководител на българската земя от други християнски центрове, няколко
века преди английския крал Хенри VІІІ да обяви независимостта на неговия
архиепоскоп.
Предстои да бъдат публикувани и други поетични опити на великия
български книжовник, дипломат и духовник св. Йоан Екзарх, но сега няма
...място...
ПРИЛОЖЕНИЕ
Безспорни текстове на творби
с името на Йоан Екзарх или анонимни, вероятно от него
І. Непесенна поезия.
1. Похвала на цар Симеон в Симеоновия Изборник, запазен в препис от
1073 г., дело на Йоан Екзарх 78 .
2. Прилог към Златоструя 79 .
ІІ. Песенна поезия. Текстове с име Иоан с различни съкращения.
2.1. АНА във фразов акростих 80 .
2.2. АН в „Боже мой, Троице милостива АН” 81 .
Николова Б. Устройство и управление на Българската православна църква (ІХ-ХІV в.)...,
с. 157; Krastanov Tr. Ioan Exarch as an Archbishop of Bulgarian Lands and Saint. – Etudes
balkaniques, Sofia, 1999, № 1-2, p. 44-48.
76
Бърлиева Сл. Преписи от латински извори за св. Кирил и Методий от сбирката на
библиотеката Vallicelliana в Рим. - Старобългаристика, ХVІ, 1992, № 3, с. 41-54.
77
Кръстанов Тр. Титлите екзарх и патриарх в българската традиция ..., с. 73-86.
78
Хауптова З. Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы..., с. 88-94.
79
Хауптова З. Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы..., с. 88-94.
80
Йовчева М. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в октоиха...,
с. 23-25.
81
Иванова Кл. „Боже мой, Троице милостива, помогни ми” (Фразов акростих от края на ІХХ в.)..., с. 3-17.
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2.3. ÈßÍ в Канон за св. мъченик Июстин философ 82 .
2.4. ÈßÍ в Канон за св. вмк Доротей Тирски 83 .
2.5. Иоо 84 .
2.6. Ио в канон от Солунския октоих 85 .
2.7. ßí¹ в Цветния триод 86 .
3. Анонимни канони от преславски книжовници, вероятно Екзархови.
3.1. Канон за Въведение Богородично 87 .
3.2. Канон за Богоявление 88 .
3.3. Канон за Петдесетница 89 .
3.4. Служба за светите мъченици Сергий и Вакх 90 .
3.5. Канон за св. ап. Петър и Павел 91 .
І. 1. ПОХВАЛА НА ЦАР СИМЕОН ОТ СИМЕОНОВИЯ ИЗБОРНИК 1073
(няма няколко знака за изписване, затова Ы тук е с ъ). Старобългарският
текст е по Втори препис и по Кирило-белозерски препис по Ангелов 92 .
Âåëèêûè âú öð·õú ÑVÌÅÎÍÚ .
âúæäåëàíè¬ìú çýëî âúæäåëàâú .
äðüæäàëèâ¼è âëàäûêà îáàâèòè .
ïîêðúâåíûÿ ðàç¹ìû âú ãë¹áèíý .
ìíîãîñòðúïúòüíûõú ñèõú êúíèãú .
ïðýì©äðààãî Âàñèë âú ðàç¹ìýõú .
ïîâåëý ìíý, í¬ì¹äð¹âýäè«.
Ïðýìýí¹ ñúòâîðèò· ðý÷è èíàêî.
íàáúäøòå òîæäüñòâî ðàç¹ìú ¬ãî.
ÿæå àêû áú÷åëà ëþáîäýëüíà.

Великият измежду царете Симеон
с желание безмерно като пожела
могъщият владетел, известни да направи
скритите дълбоко мисли
на многовитийното творение
на премъдрия Василий в разумения,
Нареди на мен, недоучения,
Да променя думите по друг начин,
Запазващ тъждеството на неговите мисли,
Които, подобно на пчела делолюбива,
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84
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88
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ñú âúñêîãî öâýòà ïñàí·¹.
ñúáüðàâú àêû âú ¬äèíú ñúòú.
âú âåëúìûñëüíî¬ ñðüäüöå ñâî¬.
ïðîëèâà¬òü àêû ñúòú ñëàäúêú.
èçú ¹ñòú ñâîèõú ïðýäú áîëð¼.
íà âúðàç¹ìèíè¬ òýõú ì¼ñëåìú.
ÿâëÿñ èìú íîâ¼è Ïòîëåìåè.
íå âýðî«, íú æåëàíè¬ìü ïà÷å.
è ñúáîðà äýë ìíîãî÷üñòüí¼èõú.
áîæüñòâüí¼èõú êúíèãú âüñýõú.
èìèæå è ñâîÿ ïîëàò¼ èñïúëúíü.
Âý÷üí¹« ñè ïàìòü ñúòâîðè.
Åæå ïàìòè âèí© âúñïðèÿòè.
á©äè õðèñòîëþáèâýè åãî äø£è.
âú îòúìüøòåíè¬ âýíöåìú
áëàæåí¼èõú è ñòЃ¼èõú ì©æü.
âú íåïðýáðüäîì¼è âýêú âýêîìú.

От всеки цвят на творението
Като събра сякаш в една вощена пита
Във велемъдрото си сърце,
Излива ги като мед сладък
Из устните си пред болярите
За вразумяване на техните помисли,
Явяващ се за тях Новият Птоломей Не по вяра – с желанието най-вече.
А заради събирането на многоценни,
Божествени книги всякакви,
С които и своя палат изпълни,
Вечна си памет сътвори Памет, що вечно ще се тачи.
Нека бъдат за христолюбивата му душа
като отплата венците
На блажените и свети мъже
В непреходната вечност навеки. Амин.
Преводът е по Мария Спасова 93 .

І.2. ÏÐÈËÎÃÚ ñàìîãî õðèñòîëþáúöà öýñàðà Ñåìåîíà
Âüñÿ êüíèãû âåòõûà è íîâûà
Âüíýøüíûÿ è óòðüíûà áëàã
âýðíûè öýñàðü ÑVÌÅÎÍÜ
áîæüñòâüíàààãî ïèñàíèÿ èñïûòàâü
è âüñÿõú ¹÷èòåëü íðàâû
è îáû÷àÿ è ì¹äðîñòü ðàç¹ìýâü
ñåãî áëàæåíààãî þíà çëàò¹ñòàãî
ïî÷¹äèâüñÿ ñëîâåñíýè ì¹äðîñòè
è áëàãîäýòè ñâÿòààãî ä¹õà
èçâûêü åì¹ ÷èñòè âñÿ êíèãû
è èçáðà âüñÿ ñëîâåñà
îòú âüñýõú åãî êúíèãú
âü ñèÿ åäèíû ñüëîæè êúíèãû. 94 .
2.1. КАНОН ЗА СВЕТА ТРОИЦА С ФРАЗОВ АКРОСТИХ
Ò ìîë ïðèëåæíî áåñ ïðýñòàíèÿ 95
Â íåäЃ. Íà àãðèôèíèè. êàЃí. ñòЃýè òðЃöè . ãëЃñ. èЃ
ïýЃñ. àЃ. ¶ðìîЃñ .:7 Âúîð©æåíà ôàðàîíà ïîãð©æü. ÷þäîòâîðè äðåâëå...
93

Спасова М. Още веднъж за Похвалата на цар Симеон. – В: Българистични проучвания.
Международен семинар по български език и култура. Велико Торново, 20-21 август 1997.
Велико Търново, 198, с. 43-44.
94
Хауптова З. Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы..., с. 88-94.
95
По Йовчева М. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в
октоиха..., с. 23-24.
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Ò ìîë ïðèëåæíî áåñ ïðýñòàíèÿ. ïðýñòЃàà æèçíîäàâèöå...
ïýñЃ. çЃ. ¶ðìîñЃ. ÀããЃìü §ðîêû èñ ïëàìåíå ñïñЃüøà. È ãðîìîïëàìåíí©©...
Å-äèíàãî ò âü òðåõü ñîáüñòâýõü ïðîñëàâëý©. òðüñòЃ©© ïýñЃ ïðèíîø© òè. ...
Ñ-åðàôèìü è õåð¹âèìü íåïðýñòàííî ò ñëàâòЃü. È áæñ£âî òè òðüñîáíî¬ ÷ëâêЃëá÷å.
Ï-ýñЃìè ò áëЃæèìü âñè ðîäè ïð÷ñЃòàà. ðîæäЃüø©© áåñýìåíå ¬äèíîãî § òðЃö©. ...
ïýñЃ. èЃ. ¶ðìîñЃ. Ïîêðûâà© âîäàìè ïðýâûñïðüíýÿ ñâîÿ. ïîëàãà© ìîðþ...
Ð-©êàìà ñè ÷ëâЃêà òû ñòâîðè âëäЃêî. Ñëîâîìü ¹ñòû íáñЃà è çåìë. È ìîðþ...
Ñ-ìýðåíèÿ ìè ïýñЃ ïðèíàøà© òðЃöå òðüïëåòåíí© ëþáåçíî. âüïè© âýðî©...
Ò-û àããЃëüñêà ñëàâЃ. È ïðîЃðêîìü ñüáûòè¬ áöЃå äâЃî. àïñЃëìü è ì÷Ѓêîì æå ðàäîñЃ. ...
ïýñЃ. »Ѓ. ¶ðìîñЃ. ¹äèâè ñ ¹áî î ñåìü íåáî. È çåìëè ¹æàñîø© ñ êîíöè. ...
À-ùå ¬äèíîãî ò ÁàЃ âü òðè ëèöà ðàçäý©. ïðîñëàâëý© íå âü òðè áîãû. ...
Í-å ïðýçðû ìè î òðЃöå ïðýòЃàà ìëЃáûè. í© ïîìëЃ¹è ìëñЃðäå § ñðäЃöà òè. ...
À-çü ©òðîáû ñè ÁàЃ ñëîâî. ¬äèíîãî § òðЃö© ðîæäЃüøè ÿêî ìëàä. ...

2.2. БОЖЕ МОЙ, ТРОИЦЕ МИЛОСТИВА, ПОМОГНИ МИ. АН 96
À ñå ñòЃûõ ñòЃýè òðЃöè ãëñ. àЃ. Ïîä ïðýõâàëíè ì÷Ѓíöû.
Áîãà íåäîâýäîìà êúòî § íàñü ìîæåòü ñëîâîñëîâèòè äîñòîèíî è ïðèçûâàòè ...
Îòüöà ðîäèòåëý áîãà ¬äèíîãî âëàäûê© âñåäðüæèòåëý áîãà è òâîðöà òâàðè ...
Æèçíè áåñêîíå÷íû© õðüñòå òû ¬ñè ïîäàòåëü. äîñòîÿíè¬ ñâòûìü ä¹õîìü ...
È ñâýòëîñòè áëàãûõü ñêðîâèùü §÷ü. Òýìæå íå ïðýçðè òâàðè ñâî©. ò ìëù©...
Òðüñîáíûè è ¬äèíûè òâîðü÷å íàøü...Íåâìýñòèìà è íåäîìûñëèìà.
Áå ìîè òðöå ñòàà, ¬ñòâî ìè òâî¬ ÷ëâêëþáèâà áæñòâà, ¬ãîæ ðàäè ñüçäà ì,...
Èíî÷äûè §÷ü ñíü ïðèèäå âü ÷ëâêû è ÿâè ñ áëäòü è ñâýò, âñýìü ...
Ñýä ãëñ .¤Ѓ. Ìíîãà ïðýìíîæñâà ìîèõü ãðýõü ...Ñòõðû, òðЃöè ãëñ .çЃ. ïîä. ¹æàñü áý.
Ìëñòâûè âëäêî è òâîð°÷å ïðýñòàà òðЃöå ìîëèìü ò, ñïñè íû ãèЃ.
È-çáàâè íû áЃå íøü, ìîëèìü ò, ïðýñòàà òðЃöå ñïñè íû íà ñ©äý òâî¬ìü.
À-ùå ò¹íå íå ñïñåøè ñâî¬© òâàðè òðЃöå, òî âü ì©ê© îñ©äèì ñ äýëå ñû ñâîèìè.
Ñýä ãëñ .çЃ. Ë¹íý ïðèñíî ñâýòëîñòü ...è âåë°ëýïíî ïîêëàíý©ù© òè ñ.
Ñòõðû, òð£öè, ãëñ .èЃ.
Í-àðîä âûøíè è íèæíè íåèçðå÷åí°íî ò ñëàâèòü, ïðýáæñâüíàà òðЃöå, ¬äèíüñòâî
è ñîáüñòâî, ïðýñòî¬ ñíà ðîæñâî § ÷ñòû© è ïðýñòû© ìàðè©,...

2.3.КАНОН ЗА СВ. МЪЧЕНИК ЮСТИН ФИЛОСОФ с акростих ÈßÍ
ÌÿñЃ èþí âú àЃ äíЃü; ñòЃãî ì÷Ѓêà ²¹ñòèíà Ôèëîñîôà è èæå ñ íèì.
Êàíîí ãëàñ âЃ ïýñЃ àЃ ·ðìîñЃ. ãðäèòå ëþä·å. ...ïýñЃ .»Ѓ. ·ðìîñЃ Èæå § áãЃà .
ÁæñЃòâåííîþ ñ·þùå ñëàâîþ, ìðàê ïðåëåñòè ðàñòî÷èñòå äîáë·è ñòðàäàëöè ...
È-¹ñòèíîâý ìÓäðîñòè, è Õàðèòû ì¹æЃñòâ¹, È Õàðûòîíîâý äåðçîñòè ...
ß-êîæå íà êîëåñíèöÓ áñЃòâåí¹ âñýäøå ñëàâû, § êðîâ·þ âàøåþ, ê íáЃñè ðàäîñòíî...
ÁîãЃ. Í-åèñê¹ñîìÓæíà, ñëîâî ïà÷å ñëîâà ðîæЃøè, äâЃî íåèñêÓñîáðà÷íàà, ÷ñЃòà...
96

Иванова Кл. „Боже мой, Троице милостива, помогни ми” (Фразов акростих от края на ІХХ в.)..., с. 13-15.
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2.4. КАНОН ЗА СВ. ДОРОТЕИ ТИРСКИ
ÌñЃöà òîãîæ âú åЃ ñòЃãî ñùЃåííîì÷Ѓíêà Äîðî»å åïñЃêîïà Òèðñêàãî . Ãëàñ èЃ
ïýñЃ .»Ѓ. ·ðìîñЃ ÏðîâЃëåííàãî íà ãîðý ; .
È-ñïðàâèë åñè ñòàäî ÕñЃâî . Êî áæñЃòâåííûì ïðèñòàíèùåì, íåâðåäíî ñúáëþäàÿ ...
ß-êî ñùЃèíîäýèñòâåíèêú ÷ñЃòú, ÿêî ì÷Ѓíêú äîáëü, ÿêî ÷þäîäýèñòâåíèê ÷Óäåí,
Í-à ñ¹äèùè ïîäåìú ìíîãèå òðÓäû è áîëýçíè, êú íåáîëýçíåè è áæñЃòâåííåè ...
2.5. МОЛЕБНИ КАНОНИ С КРАЕГРАНЕСИЕ Іî ðûäàíèå в Псалтир с
последования № 6 от ХV в. от Сбирката на Погодин № 337 97 .
Êàíîí ìëЃáíü ïðýñòЃýè áöЃè åì¹æå êðàåãðàíåñ·å. ïð·èìè ïðýñòЃàà ²î ðûäàí·å. ãëàñЃ ¤Ѓ.
...Î äøЃåâíåìü òðè÷åñò·è. ÄøЃà ðàçäåëÿåò ñå íà ñëîâåñíîå è ÿðîñò°íîå è ïîõîòíîå.
...Öåë°áà ñèìü ñ·à. ×ëâЃêîëþá·å ëþáîâü áðàòîëþá·å ñúïîñòðàí·å ðåê±øå ìèëîâàí·å
íåçëîá·å áëã£îñòü.Текстът за душевното тричастие, написано така!, според Кл.
Иванова било „грешка на писача” и го поправя на причестие? 98 , но самата
тя пояснавя, че това е „Откъс от съчинението на Йоан Дамаскин
Περι του τριμερου της ψυχης , което се среща в монашески сборници в
превод от ХІV в. насам”. Според нас думите и стила са на Йоан Екзарх от
ІХ-Х в.
2.6. Акростих с името ÈÎ в Солунския октоих 99 в девета песен на канон на
молитвени стихири мъченически глас 5-ти
Ùèòîìü âýðíûìü îáëîæüøå ñ è çíàìåíèåìü óêðýïëüøåñ äèàâîëå øàòàíèå...
ÏðñЃíàà è ÷ñЃòàà ñëîâîìü âýðíû îñЃòè: è íåèçðå÷åíîðîæäüøè...çëûìè äýëû ñ©ù©..
Èíú ¶ðìîñЃ : § îö£à ïðýæäå âýêú...ÑòЃõü ì÷Ѓêú ïîäâèãû ïðèèìîâàâú : ..
Ïðýìèðíû ñè ñëîâåñû çàðýìè ... Ñüëè...ìàòè äâЃî äîáðîòâîðíý ...
ÏýñЃ : »Ѓ : ¶ðìîñЃ... è òû äàíèèëå áëàæåíûè : ...öýëèòåëèå ...
Òüìà ìè ïðýñëàâíûõú ñòðñЃïöü : ...áëЃãîì¹ á¹Ѓ ...ÿêî ìëñЃðäú ãЃû: È-öýëè ì âëäЃêî âüïàäøà âü ñòðñЃòè ëþòû© : èìý© ìîëù© ò :
Î-ñíîâàíèå íåäâèæèìîå : ñ¹ã¹áà áàЃ è ÷ëЃêà : íà âîäàõü çåì ïîâýøüøàãî : ...
2.7. Стиховни стихири в Цветния триод по Панайотов 100 .
Íà ñòèõЃ. ñòõЃðû. ãëЃ . âЃ . Ïîä äîìå Å .
ß-âèë ñ åñè ñùЃèíûì ñâîèìú ñïЃñå àïñЃëìú . äâåðåì çàòâîðåíîìú...
Í-ûíý ò âñý öðþ âèäýâøå íå î÷èìà . íî ñðäЃ÷íîþ ëþáîâ·þ . áãЃà ...
¹-÷åíèêîì ìíùèì ñ . âú îñìû äíЃü ïð·èäå ñïЃñú . èäåæ áõ¹ ñúáðàíè...

97
Иванова Кл. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М.
П..., с. 49-53.
98
Иванова Кл. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи ..., с. 52.
99
По Йовчева М. Солунският октоих в контекста на южнославянските октоиси до ХІV в. ...,
л. 11а-11б.
100
Панайотов В. Чие дело е славянският Цветен триод?..., с. 127-128.
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3.1. КАНОН ЗА ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО по Кожухаров 101 . Стефан
Кожухаров публикува „Канон за Въведение Богородично” от неизвестен
автор. В тази творба се срещат думи и изрази, които са присъщи на езика и
стила на Йоан Екзарх, като: áëàãî©õàíèå Ссл/1/ Евх. без гръцки, и в живия
бълг. „благоухание”, чешки liba vune; Âúçâåñåëèòè ñ Ссл/69/ Евх. laetificare,
различно на рус обрадовать, порадовать; Âúõîæäåíè¬ Ссл/2/ само в Евх и
Син псалтир, Æèòü Ссл/1/ Супр 115, особена дума, регистрирана в
Германовия сборник и в превод на Тълковно евангелие от Йоан Екзарх 102
æèòü ðåêøå æèçíü; èçðäüíú Ссл/2/ Супр 547, 570 без гръцки, рус.
Чрезвычайний; Èìüæå òâàðü, èìüæå âñý òâàðü; Íåâúìýñòèìú Ссл/1/ Супр 248;
Íå ëýòü Ссл/6/ Мар Асем Енински Супр ; Ëýñòâèöà; Ïðàâîâýðüíî Ссл/2/ без
гръцки! Евх Супр 538; Ïðàçäüíüñòâî Ссл/11/Евх и Супр, Изб 1073; ïðîçáåíèå
Ссл/1/ Супр 495 рус. Росток; ×ðüòîãú Ссл/9/Син Евх Супр. Тези примери
показват, че поетичните думи и изрази са сравними с подобни от безспорно
източнобългарския паметник Супрасълски сборник, както и със Синайския
евхологий, който вероятно е бил съставен от български книжовници от
римския кръг на Йоан Екзарх, в чийто език се срещат особени думи и
изрази, които не могат да бъдат превод от гръцки, като Балии, балование,
бальство, Син, баньскъ Син, Баня, календи, Коледа, Евх.; Комкание,
комъкати Евх.; луна,; Евх.; ë¹÷à Евх, дава гр. ακτις 103 , а е от лат. Lux, lucis;
попьство Евх.; Щедрота Евх щедръ...
ÏýñЃ ÀЃ....Èíü èðìîñЃ :. Ãëàñ ÄЃ. Îòúâðüç© ¹ñòà ìîÿ è íàïëüíòü ñ äõЃìü:7
Ï – Ïðèèìè âëäЃ÷öå âíåñåíèÿ òè ïýíè¬. ðàçãîíùè ìè ìðàêü äøЃåâíü·è ÷ñЃòàÿ...
È Èãðàè Èîàêèìå âåñåëî, ÿêî íåïëîäû ðîäè, ïðàâüäý ñ©ùè¬ ñëí£öå
èìüæå òâàðü îáíàâëý¬òü ñ...
Ïýñ ÅЃ ....Èíü èðìîñЃ. ¹äèâèø© ñ© âüñý÷üñêàÿ îáæñЃâü :7
Ò Òðåïëùå íîãàìà ïðý÷ñЃòàÿ. âåñåëè¬ ìèð¹ êàæåøè. èìüæå îáãЃàòèâüøå ñ...
À ÀããЃåëüñêû« ñë¹æ±áû ïðè¬ìëùè. âü ñòЃèëèùè èçâîëè æèòè. èäåæå íå ëýòü..
Ï ÏýñЃìè ò ñëàâëýàøå ïðîðЃ÷üñêûè ëèêü....èìüæå â±ñý òâàðü ...
3.2. КАНОН ЗА БОГОЯВЛЕНИЕ ПО ПОПОВ 104 , където се срещат особени
думи, като æèçíü, èìüæå, òâàðü, òàêî áî ëýïî ìè åñòü и други обикнати
Екзархови
ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ ÒÈ ÏÎ«ØÒÅ ÕÐÈÑÒÅ ÑËÀÂÈÌ
Á-åç íà÷ëà ñûè ïðýâý÷íî¬ ñëîâî...
Î-ãíåìü ïîë ïðýñòîëü òíîè ¬ñЃ...
Ã-üñЃòâèÿ ñèëû æå è ïðýñòîëû...

101

Кожухаров Ст. Неизвестен автор. Канон за Въведение Богородично..., с. 83-85.
Ангелов Б. Ст. Йоан Екзарх – преводач на Тълковно евангелие..., с. 64-67.
103
Пенкова П. Речник-индекс на Синайския евхологий. София, 2008, с. 157.
104
Попов Г. ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ ÒÈ ÏÎ«ØÒÅ ÕÐÈÑÒÅ ÑËÀÂÈÌ (Старобългарски канон за
Богоявление). – Старобългарска литература, кн. 33-34, 2005, с. 48-62.
102
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3.3. КАНОН ЗА НЕДЕЛЯ ПЕТДЕСЕТНИЦА по Попов 105 .
“Въпросът за авторството на старобългарския канон за Неделя
Петдесетница засега остава открит поради анонимния акростих, но найвероятно авторът трябва да се търси измежду тримата КирилоМетодиеви ученици, чиито имена са известни от акростиха на другите
химнографски творби – Константин, Климент и Наум” 106 . „В заключение
може да се обобщи, че новооткритият старобългарски Канон за Неделя
Петдесетница има важно научно значение. Творбата разкрива нови,
непознати досега страни и моменти от дейността на КирилоМетодиевите ученици в България. Самият акростих, макар и частично
разчетен, е още едно свидетелство за разцвета на старобългарската
поезия от ІХ-Х в... .вградените стихове в Канона за Нед Петдесетница са
поредният пример за широкото използване на акростиха и умелото
прилагане на неговата най-сложна метрическа форма в химнографската
практика на старобългарските творци” 107 .
Текстът на старобългарския Канон за Неделя Петдесетница
Според неговото разположение в F.n.I.68 и в Шаф 108 :
В него се срещат Екзархови думи и изрази, като ëý¬ áëãЃîäýòü äõЃîâí©©,
Óïîñòàñè ñîáüñòâîìè ÿâëÿ¬ ñ ... âýòè¬ áî ïîêàçà íåêíèãî÷è¬ ... Ñå áàíþ ìíý
ïàêûáûòèÿ õñЃå ... Èñòûè îáðàçü òðüñâýòüëàãî áæñЃòâà ... Èñòûè îáðàçü
òðüñâýòüëàãî áæñЃòâà .
Георги Попов възстановява предполагаемия фразов акростих с еровете
Îòü îòüöà ñëîâî ä¹õú ïîñúëàëú åñè
Ïàðàêëèòå æå
ñå îáðàçîìü îãíÿ
Àïîñòîëîìü
ðàçäýëÿ....

3.4. СЛУЖБА НА СВ. СЕРГИЙ И ВАКХ по Савова 109
В нея се срещат думи и изрази, които са свойствени на езика и стила
на Йоан Екзарх, áîãîáëàæåíú, áýñîìú, âåëüìè, âðà÷ü, âðà÷åñòâî, âðüõ¹ òâîð÷å,
âûí©, äîáëåñòèâüíî, æèâ¹òýøèè, çàáðàëî, êûïýòè, ë¹íà, ëþòü, ëþòý, íåìîãû,
íå¹êëîíüíú, ïîêîèùå, ïðýâûñïðüíü Сс (2) само в Син пс, ïðýùåíèå Ссл Евх
Супр, ñàíîâüíú, ñêâðüíüíú, ñïàñü за спасител, ñðà÷èöà, òàèíüñòâî, òâàðü,
òâðüäîñòü, òðèëè÷íîå, ¹âðà÷¹è, õðàáðà, öýëüáà

105

По Попов Г. Новооткритият старобългарски Канон за Неделя Петдесетница и неговият
византийски образец..., с. 3-48.
106
Попов Г. Новооткритият старобългарски Канон за Неделя Петдесетница..., с. 39-40.
107
Попов Г. Новооткритият старобългарски Канон за Неделя Петдесетница ..., с. 42.
108
Попов Г. Новооткритият старобългарски Канон за Неделя Петдесетница ..., с. 42-44.
109
По Савова В. Службата на светите мъченици Сергий и Вакх в Синайския славянски празничен
миней № 25. – Старобългарска литература, 35-36, 2006, с. 134-143, текст с. 137-142.
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3.5. КАНОНИ ЗА АПОСТОЛИТЕ ПЕТЪР И ПАВЕЛ от анонимен автор
По Tarnanidis 110
Service for the Birth of St. John the Baptist and Canon from the Service for the
Feast of Sts Peter and Paul…Idiomela of Great Vespers on the Feast of the Birth
of the St. John the Baptist (24 June) poem by Andrew of Creete… Idiomela of
Great Vespers on the same feast day, poem by the monk John.There follows
one of the oldest canons to Sts Peter and Paul; it is by an unknown author and
as time went by it was dropped from Church practice.
КАНОН ЗА СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ
По Tarnanidis 111
Èþíý, íú èó. Êàí ñòЃàãî ïå....òðà È ñòàãî Ïàâ ëà Ïýñ åðìЃñú
Âúñïî« òè ãЃè ...îè. ýêî ýâèñòå ñ
íàìú ñòë.....è Öðêâè, è âúñýìú ¹òâðúæäåíèå.
Ïåòðà è Ïàâëà äúíåñú.
Ñòëúïà ýâèñòà ñ âúñåè âñåëýíýè.
È á¹Ѓ ñëîâåñúíîå èñòèííà.
Ïåòðú è Ïàâåëú åäèíîäøúâúíî.
Íà íåìúæå ñîçäà õúЃ .. î« öðêâúè .
Ïåòðú...ïà÷å âúñýõú. Ïàâåëú òðåòèå
íåáî ïðîèäå áæèåìú ñëîâîìú.
ñò©ïàíèå ¹òâðúäèñòå ñ õЃå
òâîåª öðêâå. Á
Èçáàâè ïðýñòàý ñâîª ñè ðàáúè
Îòú ñýòè âðàæèª ÷èñòàý. È ïðèñíîäýâàý.
Êú òåáý áî ïðèáýãàåìú ¹ïúâàíèå
Äøàìú íàøèìú.
Ïýñ .â. åðìñú
Î ãЃè á¤Ѓý ìîåìú ñðäöå ìîå ¹òâðúäè ñ.
Èìúæå íåìîùúíè ïðýïîýñàø ñ ñèëî«. –
Âðúõîâúíúè êàìúè, âðúõú àëîìú
ÕàЃ áЃà êðàèîãúëúíà. Ïåòðú
Äà ïî÷úòåíú á©äåòú áãЃîçâàíúè.
¹ñòà áãЃîãëàãîëèâà. Ïðèåìú õЃú âú âúí©òðú
ãë©ùà. Áîðúòîðúè Ïàâåëú õ¹Ѓ.
Ìî..ëèòú ñúïñòè ñ äøЃàìú íà...
Ìîëèòâ© Ïåòðà è Ïàâúëà ¹ìîëåíú á©äè
¹ìèðè âñåãî ìèðà ýêî áëà áЃú è ÷.ëþá÷å. –
Äîñòîèíî âúñè ðàäîñòú âúïèåìú .
110

По Tarnanidis I. C. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St Catherine”s Monastery
on Mount Sinai. Thessaloniki 1988, р. 100-102, Tarnanidis I. C. Glagolitic Canon to Saints Peter
and Paul (Sin. Slav. 4.N). - In: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante
Graciotti. Roma, Carucci editori, 1990, p. 94-96.
111
По Tarnanidis I. C. Glagolitic Canon to Saints Peter and Paul (Sin. Slav. 4. N)..., p. 91-97.
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Òúè áî ðîäè áöЃå äýâî.
Æèâîäàâúöà âúñýìú íàìú.
Ïýñ .ãЃ. åðìñú. –
¹ñëúèøàõú ñë¹õú òâîè. È ¹áîýõú ñ
Ðàç¹ìýõú äýëà òâîý è äèâèõú ñ ãèЃ.
Èçäðäúíú è âðúõú ¹÷åíèêîìú Ïåòðú.
Âñåõú ïðàâúè àï£ëú ïî÷úòåíú á©äåòú ïýñíúìè. -

THE POET ST. JOHN EXARCH ÀÍ, ÈßÍ, ßÍ, ÈÎ ‘WORKED IN ROME”,
AS DIPLOMAT CHERNORIZETZ, ARCHBISHOP AND PATRIARCH OF
THE BULGARIAN LANDS, NEW BULGARIAN CHRYSOSTOM
Trendafil Krastanov (Sofia, Bulgaria)
New identification of great Bulgarian Man of letters and Christian
clergyman St John Exarch, ‘worked in Rome” as diplomat and translator A.D.
866, as monk (Chernorizetz), perhaps benedicktine, Deacon of the Roman
Church, “fidelis” presbyter of Pope John VIII and his legate in Germany A.D.
874, in Dalmatia and Bulgaria A.D. 879, presbyter Exarch of Bulgaria,
archbishop of the town Morava and Bulgarian Lands after A.D. 885, patriarch
after A.D. 917 – ca 922., but and as Bulgarian poet with Laudatio to the
Bulgarian king Symeon the Great and with the church canons with Acrostic ÀÍ,
ÀÍÀ, ÈßÍ, ßÍ, ÈÎ to the St Trinity Ò ìîë ïðèëåæíî áåñ ïðýñòàíèÿ ...ÀÍÀ À-ùå, Í-å ïðýçðû ìè î òðЃöå, À-çü……..; À ñå ñòЃûõ ñòЃýè òðЃöè ãëñ. àЃ. Ïîä ïðýõâàëíè
ì÷Ѓíöû. Áîãà íåäîâýäîìà ... È-çáàâè, À-ùå, Í-àðîä; to St martyr Justin ÈßÍ
È-¹ñòèíîâý, ß-êîæå, Í-åèñê¹ñîìÓæíà,; to St martyr Doroteus of Tyr È-ñïðàâèë,
ß-êî, Í-à ñ¹äèùè...; Êàíîí ìë£áíü ïðýñò£ýè áö£è åì¹æå êðàåãðàíåñ·å. ïð·èìè
ïðýñòЃàà ²î ðûäàí·å. ãëàñЃ ¤Ѓ. Î äø£åâíåìü òðè÷åñò·è.; to St Peter and Paul
anonymously.
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