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ПРЕДГОВОР
Грчкиот збор

&.vаЛ<ра Т\'t

уште во IV век пред Хр. е упо

требен од атинскиот комичар Никохарес во подбивна смисла за
прост, неписмен човек што не

ги

алфа, беша.

знае ни почетните две букви од

И денес зборот аналфабеш се употребува во
истата смисла и укажува дека азбуката е толку проста, што секој

азбуката:

може и треба да ја знае.
Појавата, пак, на книга за

аuсмmио,

т.е.

азбукаша,

денес во

векот на компјутерската техника и интернет, спонтано побудува
прашање: 10. кому му е потребна таква

книга

за толку проста и

јасна работа и, 20. има ли смисла да се денгуби толку многу заради
работи што му се, речиси, секому познати?
Навистина, азбуката каква што ја знаеме, е проста, но за да
се

стигне

до таква едноставност што може само со 20-30 знаци да

се напише секаков збор, бил потребен труд на најбудни умови од
безброј генерации во последииве близу десетина илјади години.
Писмото е изум од првостепена важност за прогресот на цивили
зацијата и културата. Претписмениот период на човештвото, се
разбира, бил далеку подолг, следствено и развојот на цивилизаци
јата тогаш бил многу побавен. Да се проучува појавата и развојот
на писмото значи да се проследи историјата на, речиси, целокупна
та човечка култура, а за тоа има уште причини да се посвети и вни
мание и сили. Забележително е дека интересот за почетоците и
развојот на писмото постојано се продлабочува и проширува, а ли
тературата за нив, врз основа на најновите археолошки откритија,
во последно време рапидно расте. Кај нас, меѓутоа, малкумина

ги

следат новите научни сознанија од оваа проблематика.
Непосреден повод да се зафатам со оваа работа даде една
дискусија, побудена во почетокот на деведесеттите години од кон
традикторни становишта во нашиот печат, за појавата и развојот

14

Предговор

на словеНС1Саша Uuс.меносш. Во 1995 год. при еден разговор со
тогашниот претседател на МАНУ, акад. Ксенте Богоев, ми беше
сугерирано да изложам критичен научен осврт по тие прашања и
Претседателството одобри научно-истражувачки проект за Сло
веНС1Саша uuсменосш и ОХРU9С1СUОШ 1Снuжевен ценшар. Свесен бев
дека обработката на ваков материјал, врз кој се пишувало со веко
ви, бара херкуловски подвиг, но сознавајќи ја важноста на пробле
матиката и потребата да се одговори на преДИЗВИIЏIТе, го прифа
тив ракводството на проектот. Книгава е, всушност, резултат од
тој проект.
За еден систематски приод кон проблемите на словенската
писменост неизбежни се аналогии со постари писма, како и јасна
претстава за почетоците на писмото воопшто. Бидејќи Словените
ги усвоиле придобивките на византиската и медитеранската култура,
а оваа била во голема мера повлијана од предноазиската, не можат
да се одминат основите и на културата од Месопотамија, каде што
се зародило и првото засега познато писмо, кое укажало силно
влијание врз Егејот уште во Ш и П милениум пред Хр. Тие праша
ња не можел да ги заобиколи ни Црноризец Храбар во својот спис
За БУ1Свuше кога зборува во одбрана на Кириловото писмо. Со
нужна компетентност според сфаќањата на своето време, тој збо
рува за појавата и на грчкото писмо, кое било доминантно на Бал
канот и Медитеранот, како и на еврејското, латинското и сириско
то писмо. Фактот, пак,

што

во спомнатите написи во напшот печат

беа изнесени тези за една протословенска писменост, постара од
критско-минојската, па дури и од сумерската, уште повеќе ме об
врзуваше, појавата на писмото да ја проследам од самите почето
ци. Како класичен Филолог-микенолог цел живот сум се интереси
рал за старите писма, но таа проблематика требаше да се расветли
на поширок план преку најновите научни сознанија, за што беше
неопходно да се проучи огромна современа литература по овие
прашања.
Книгата е поделена на три дела. Во првиот (гл. I-Ш), Поја
ва u развој на uuсмошо, особено е истакната мислата дека Број
1Сuше uм uреiilXО9аш на БУ1Свuше. До неодамна се сметаше дека
најстариот сумерски клинопис потекнува од крајот на IV милениум
пред Хр. Во последно време, меѓутоа, археолозите на тие простори
открија начин на пренесување информации преку предметно брое
ње со Фигурки од глина, отпечатувани и врз глинениот омот пред
да бидат спакувани и испечени. Таква примитивна писменост во
Месопотамија и на Блискиот Исток може да се следи во еден
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период од околу 4000 години пред клинописот. IIоврзаноста на
бројките со буквите е одразено и во традицијата за бележење
бројки со букви по појавата на семитскиот и грчкиот алфабет.
Зависноста на буквите од бројките и обратно е видлива и од подоц
нежниот развој на писмата, посебно на првото словенско писмо,
глаголицата, па се до најсовремената компјутерска техника, која е
исцело заснована врз точки и бројки.
Во вториот дел (гл. IV-VIП): СОЗ9авање на словенскоiцо
аисмо и словенскиош лишурzucки и лишерашурен јазик, посебен

акцент е ставен врз глаголицата (гл. V-VI), која во Охри9скиош
кнuжевен ценiШlр 'се употребувала како ОфИlЏ:lјално писмо во нај

стариот период од словенската писменост

(ЈХ-Х! век).

Тоа е пис

мото со кое се служеле свв. Климент и Наум Охридски, најверните
последователи на словенските првоучители, свв. Кирил и Методиј
(гл. VП-VIП), меѓутоа, досега на македонски нема посебен систе
матски труд со кој аналитички и на компаративен план се претста
вува ова писмо. Затоа овде нему му посветуваме централно место
во обем од околу една третина на целиот труд, со надеж дека тоа
ќе пополни една празнина во нашата палеославистичка наука.
Глаголицата е овде наречена иконично писмо, создадено
непосредио по победата над иконоборството, со цел да врши и ви
зуелна евангелска проповед. Забележително е дека во нацртот на
О,IЏJ;елни букви од ова писмо има длабока идеолошка (христијан
ска) мотивираност, и фонетско-графемска усогласеност на словен
ските гласови во зависност од местото ка9е, и начинот како се тие
образувани (сп. звучен и безвучен лабијал
ското

М :

Ј

u

=

б; r u

со самаритан

византискиот диграф f.Ш за изговор на 6), што

открива длабока промисленост на писмото и широка еРУДИlЏ:lја на
неговиот инвентор.
IIосебно е анализирана дијалектната база на староцрков
нословенскиот од најстарите зачувани литургиски и литературни
преводни и оригинални текстови. Таа недвосмислено открива југо
источен македонски говор, ЧИИ спеlЏ:lфИЧИИ Фонетски особености
се пазат до денес во селата Сухо и Висока, Солунско. Mefyтoa, во
староцрковнословенскиот се одразени и црти од западнословенски
(моравско-панонски) говори, каде што тој бил извесно време во

писмена употреба.
Третиот дел, Аnnех се состои од две глави (... и

) кои, иако

тесно поврзани со тематиката на книгата, се оформени како по
себни целини. Во нив се анализира 10, топонимот познат под името
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КуiilМuчевuца?, место каде што

се

одвивала учителската дејност

на свв. Климент и Наум Охридски и 20, графитите од црквите во
Крупиште со цел да се види дали навистина тие можат да послу
жат како доказ дека имало оформено словенско писмо пред МО
равската мисија. При тоа уште еднаш е нагласен неоспорниот и
општопризнат факт во науката дека староцрковнословенскиот
јазик е фиксиран врз жив југоисточен говор на македонските Сло
вени од Солунско,

чии

уникатни Фонетски особености, зачувани до

денес, се одразени во старословенскиот јазик.
*

Сметам за потребно овде да дадам објаснување за некои от
стапки од официј алниот Македонски правопис. Половина век ги
пишувам грчките зборови фuлософ и харакшер со е и со х во маке
донска транскрипција, како што би

ги

напишал и Григор Прличев

и секој класичен филолог. Придавската форма од iла20ЛUца кај

мене гласи iлаiолuчки за да се разликува од 2лаzолскu (< 2лаiОЛ) и

кuрилuчкu од кuрилuца, подоцнежен термин, со кој писмото по
грешно му се припишува на св. Кирил Философ. Стариот термин
кuрuловuца се однесувал на глаголицата, тој е оправдан, но подоц
нежното писмо, наречено кuрилuца, нема директна врска со св.
Кирил, па затоа терминот го изведувам од овој апелатив, а не од
личното име Кирил.
Сметам за пријатна должност и од ова место да им ја изра
зам својата искрена благодарност на следниве лица кои придоне
соа за објавувањето на оваа книга: на Ратко Дуев за пополнување
на текстот со знаци од многубројни ретки Фонтови какви ние досе
га немавме, за обликување на табелите, како и за совесните корек
тури и целокупното техничко уредување на

книгата;

на д-р Зденка

Рибарова за мошне конструктивните стручни забелешки; на ќерка
ми инг. Стефанка Илиевска-Калевска за цртежите на табелите со
фигурки-калкули; на тимот од Одделението за издавачка дејност
на МАНУ за несебичната помош во техничкото оформување и на
г-н Кочо Фиданоски за изработка на корицата.

ПРЕДГОВОР
кон второто изданве

Првото изданве на книгата Појава

U

развој

l-Ш

uuc.мошо со

аосебен осврш кон аочешоцuше l-Ш словенскаша Uuc.мeносш, МАНУ

2001, за кусо време беше целосно исцрпено. Бидејќи интересот за
неа продолжуваше како од домашнв така и од некои странски ли
ца и установи, членовите на ОЛЛН во 2005 год. дадоа предлог да се
објави второто ревидирано изданве на оваа книг.а,

што

беше при

Фатено од Претседателството на МАНУ и ставено во издавачкиот
план за 2006 година.
Сама за себе книгата претставува една целина и покрај неј
зината сложена содржина. Но таа е истовремено дел и од една се
рија на неколку монографии излезенв меѓу 1998 и 2005 год. во рам
ките на проектот за Словенскаша Uuc.меносШ

U

ОХРU9СКUОШ кни

жевен ценШар. Тимот на проектот, во кој учествуваа уште двајца
соработнвци: д-р Зденка Рибарова и проф. Красимира Илиевска,
требаше да одговори на две крајНо контрадикторни сфаќања по
однос на македонскиот јазик: едно, кое исцело ја негираше истори
јата на македонскиот и друго, како реакција на првото,

што

преку

мерно ја глорифицираше тврдејќи дека имало македонска писме
ност постара од египетските хиероглифи и од сумерските КЛИНО
писи.
Оваа

книга

имаше за цел да ја преиспита прво сложената

проблематика околу почетоците на писмото воопшто и на словен
ската писменост посебно, а потоа - кодицфицирањето на старосло
венскиот литургиски јазик и неговата примена во првите преводи
и оригиналнв творби, особено во Охридскиот книжевен центар до
оформувањето на македонската

книжевна

рецензија во ХП век. На

книгава Й претходеше монографијата Свешила незаО9Нu, Матица
Македонска 1999, за словенските првоучители и иивнвте ученвци,
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со преглед на културно-историскиот контекст во кој делувале тие,
а Й следеше Тра9иција и иновации во маке90нскише црковносло
венски кнuжевни саоменици 09 шурскиош аери09, МАНУ 2005.

Периодот од Xll-XN век беше опфатен од д-р Зденка Риба
рова во синтетичката студија за Јазикош на маке90нскише црков
нословенски шексшови, каде што ги истакнува специфичните ја
зични особености, илустрирајќи

ги

со примери од македонски ра

кописи од тоа време, а особено од Гриiоровичевиош aapuмejHиK,
којшто за првпат и го издаде целосно со критичен апарат и комен
тар, МАНУ 1998, во соработка со д-р Зое Хауптова од Прага. На
сличен начин беа анализирани и издадени ракописи со црковно
правна материја од проф. Красимира Илиевска во Мазуринска
крмчија, Институт за македонски јазик 1999, а транскрипцијата на
текстот во соработка со Е. В. Бешпшва и О. А. Книзевскан, Мазу
ринскиЙ саисок, 101-492, Москва, РАН 2002 и ЗdКОIГh COy,lJ,ffHH AIO,lJ,bUh,
МАНУ 2004. Така, овие студии на членовите од работниот тим
хронолошки и тематски
од која

се

се

дополнуваат и образуваат една целина

гледа континуиран развој на македонскиот писмен јазик

од повеќе аспекти врз текстови со различна содржина од самиот
почеток, IX век, до Балканските војни.
*

Со дистрибуцијата на примероците од I-то издание на кни
гава за Писмошо кружеше и одделен список на забележени печат
ни грешки (Епаta corrige). За среќа нејзиниот oтnечатен текст беше
сочуван во КОМПЈутерот и имаше можност не само да
корекциите на соодветните места, туку да

се

се

вметнат

додадат и други до

полнувања. Со оглед на тоа, пак, што истражувањата на спорни
прашања третирани во книгава продолжија и по 2001 roд., имаше
можност лесно да се дополни списокот на користена литература и
да

се

осовремени библиографијата со изданија излезени до 2005 г.
Сметам за пријатна должност да им изразам искрена благо

дарност на членовите на ОЛЛН кои дадоа предлог за преиздавање
на оваа книга. Исто така му благодарам на м-р Ратко Дуев, како и
на вработените во Одделението за издавачка дејност на МАНУ за
експедитивноста во нејзиното оформување.
Авшорош

ЛРВДЕЈЈ

ПОЈАВА И РАЗВОЈ НА ПИСМОТО

1
УВОД
Значење на писмото и теории за неговото потекло

1. Универзалниот начин за комуницирање на луѓето, усниот
говор, при се што има силен ефект

со

последици кои оставаат дла

боки траги, моментно се губи. Пред уште еден збор наполно да се
оформи, тој веќе исчезнува веднаш. Писмото, кое памети се и за
секогаш, меѓутоа, го овековечува не само изговорениот, туку и по
мислениот збор. Тоа е, всушност, видлив јазик. Меѓу многубројни
те предности писмото има можност да ги фати нашите мисли во
нивниот зародок и потоа да ги дотерува, поправа и оформува во
развиени реченици. Писмото не е само инструмент и техника за
фиксирање на фонетскиот говор, туку и активен фактор за УСОВР
шување на човечката мисла. Тоа е најсилно средство против забо
рав, а се одликува и

со

извонредна трајност. Пропаднале огромни

империи, во прав и пепел се претвориле монументални дворци и
храмови, а писмото останало. Вавилонските клинописи и египет
ските хиероглифи можат и денес да зборуваат како и пред повеќе
од 4.000 години. Од хомерските поеми и денес се воодушевуваат
читатели и слушатели како и пред близу 3.000 години. Неписмени
народи, кои за себе не оставиле никакви писмени документи, а не
се спомнати ни од други, исчезнале од историјата, заборавени за
секогаш.
Писмените документи се многу побогати

со

информации за

минатото отколку немите археолошки наоди, архитектонски и
други материјални споменици. Писмото најсеопфатно ја раскрива
човечката мисла, зашто се служи со зборот. Во тој поглед нему
може да му се доближи само фолклорот, којшто е еден вид народ
на памет, но никако и да ги надмине неговите можности. Средно
вековните писари обично повторуваат дека пишуваат "роукOIО Бр"нr:

"
НШО н ТJlЕНОНЈ ,

свесни за пропадливоста на овој свет:

"')

многогр1;

Појава и развој на писмото
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ШНbIН ••• IEUV ЖЕ МН IEcrb гршљ WVbcr80, tI ЕUЛb\ МТН, npbcrb npb8A U>ДЕЖДА,
4 Pb8HtE 81;VtfH гоггн, но испитуваат голема радост зашто оставаат тра
ен траг: hlКОЖЕ рАДОУIEТ[1.\ ЖЕННX"h О НЕ81;[т1;, ТАКО рАДОУЈЕТ[1.\ ПН[Е4b, 8НДI.\
по[л'tдNНН ЛНГГb ••• hlКОЖЕ paдOYIET[I.\ ••• [ТРАНННК 8 WVbcr80 [80Е ПрНШЕД, Тако
рАДОУЈЕТ[1.\ Н КNНЖNblН [ПН[tlТЕЛb, ДОШbД КОН4А КННГАм1•
Современета електронска технологија откри начин не само
за графички туку и за аУДИо-визуелни записи со можност за нивно

складирање, репродукција, проверки и интервенции во нив. Но и
овој изум е тесно поврзан со писмото. Сепак овој изум не може на

полно да го замени писмото, кое со употребата на ситни графички
знаци го прави не само говорниот израз траен и вечен, а ги конзер
вира и мислите. Констатацијата на старите дека verba volant, ѕсПрш

manent денес е делумно коригирана, зашто изговорениот збор мо
же да се "запише", но мислата, само преку писмени фонетски зна
ци може најполно да се изрази.
Писмото е големо откритие коешто им овозможува на лу

ѓето да комуницираат на огромни дистанци, како просторни така и
временски. Усната традиција успевала понешто да сочува од стек
натиот житејски опит во претписмениот период и тоа да им го пре

дава на следните генерации. Но усното предание е со многу недо
статоци. Не може тоа секогаш прецизно и без никакви промени да
ги пренесува сите постигнати искуства и пораки од претходните на
следните генерации. Писмото, меѓутоа, успева да ги сочува иску
ствата во дадена форма и овозможува следните генерации да надо

градуваат врз

H

нови придобивки. со својата ефикасност и дале

кусежност на СВОЈОТ домет писмото станува "основа, инструмент и
битна компонента на цивилизацијата,,2 и на културниот прогрес на
човечката раса.

2. Неоспорен факт е дека појавата на писмото ја дели како
межник историјата од темната предисторија. Се смета дека писмо

то, средено во некаков систем, се појавило заедно со развојот на

државата и нејзините придружии институции, градови, дворци и
престолнини, макар што тоа постепено се развивало долго и пред
]

Е. Ф. КарскиЙ, Славннскан Кuрuлловскан uaлеО2рафШlЈ Л. 1928,

2

"Writing exists only in а civilization, and а civilization cannot exist without

227,279.
writing", 1. Ј. Оеlb, А
данието од 1974.

ѕtиdy о/ Writing,

Chicago 1951, IInd ed. 1963, 222, сп. и из

1

-
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тоа. Тоа не можело да се појави пред да се создаде соодветна еко
номска база: култивирање на житни растенија, припитомување ди
ви ЖИВОТНИ, развој на занает"шство, урбани средини и државни ин
ституции. со ширењето на границите, во државата се повеќе pacтe
ла потребата од писмена евиде1ill;Ија. Администрацијата, економи
јата, трговијата и други државни и религиски организации и ycтa
нови не можат да се замислат без некакво, макар и примитивно
книговодство И писмена евиденција. Суверенот не можел да има
увид над сета територија на својата опширна држава и да управува
со неа сам, без таа да биде поделена на помали области, околии и
општини, за "Шја управа бил ангажиран специјален администрати
вен апарат. Службениците биле должни да регистрираат даноци и
разни трансакции на поданиците, а приходите и евиденцијата да и
ги доставуваат на централната управа. Од слична евиденција имале
потреба и големите економии на старите кралски дворци и свети
лишта со веќе многуброен персонал од разни социјални слоеви и
занаеТ"Шски класи. А штом еднаш веќе било измислено писмото,
тоа почнало да се користи и за други цели, особено религиски.
Покрај нараснатите потреби, условени од административ
ни, економски, религиски, трroвски и др. прИ"ШНИ, во организира
ните средновековни држави имало, како што ќе видиме подолу,
уште една важна причина за појава и развој на писменоста. Имено,
тоа било христијанството кое, како религија на откровението и
евангелието, бара од верниците да ги слушаат и читаат светите

КНИГIf3.
Европската цивилизација е изградена врз основа на наслед
ството од три медитерански култури со богата книжнина: палес
тинска, грчка и римска. Писмените традиции на еврејски, грчки и
латински јазик во медитеранскиот регион уште во античко време
3 Во сгарите политеиcrички религии имало усмена традиција на
верските содржини. Г. Ј. Кајсар, во За zалскаша војна VI. 14, раскажува
дека некои од друидите, свештенички crалеж во Галија, ocrанувале во
школите и по дваесет години додека не ги научат сите стихови напамет. За
световните потреби тие се служеле со писмо, но не сакале да ги изнесуваат
светите работи во народот, ниту, пак, потпирајќи се на писмото, да им осла
би меморијата. К. Такит, Германија гл. 2, соошптува дека Германите го
славеле богот Туистон со старински песни, што биле еден вид усно преда

ние и летопис. Во Индија браманите биле неписмени, но знаеле напамет
извонредно многу стихови од Ве9ијие. Преку илјада годшш тие така усно ја
предавале својата богата литература. Монотеистичките религии (христи
јанството, јудаизмот, мухамеданството), меѓутоа, се религии на писмото.
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биле тесно поврзани и преплетени. Потоа, тие биле неразделно
споени во христијанската рановизантиска, средновековна и совре

мена европска култура4• Бидејќи целокупната европска цивилиза
ција е заснована врз ова тројно античко наследство, доскоро Хо

мер и Библијата се сметаа за најстари писмени споменици, а се што

било пред нив
за предисторија. Археолошките раскопки, почну
вајќи особено од крајот на минатиот век, меѓутоа, изнесоа на виде
ло писмени траги многу постари од Хомер и Библијата.

3. Благодарение на археолошките наоди стана јасно дека

најстарота досега позната писмо се појавило во Месопотамија, во
Сумер5, денешен Ирак, во градот Урук, околу 200 км југоисточно
од Багдад, кон крајот на четвртиот милениум (околу 3.100 година)

пред Хр.; а оттаму тоа се проширило на запад кон Мала Азија и
4 Европската цивилизација и култура не добила само азбука од
медитеранскиот и балканскиот регион, а од тој ист извор потекнуваат и
сите други културни придобивки: наука, уметност, религија (сп. Cicero, Pro
Flacco, 62). Безброј изрази кои образуваат т.н. европски културен речник,
се,

главно, од грчко

И

латинско потекло. Повеќето

се

позајмени во ориги

нална форма, а некои се преводи, калки. Без медитеранскиот и балкан
скиот оригинал невозможно е денес ни да се замисли, а камоли да се раз

бере техничката терминологија дури и од современите научни дисципли
ни, како ни во другите области на науката и уметноста. Врз основа на таа
генеалошка врска А. Меје заклучил дека е создаден специфичен "европ
ски менталитет", изграден врз класичното, главно, грчко-римско наслед
ство. Според него не се работи тука само за одделни зборови и изрази, а и
за стил, којшто се должи на прецизноста во изразувањето на грчки јазик,
со способноста за образување нови зборови, јасни и концизни сложени
фрази, сп. М. Будимир, Са балканскux uсшочнuка, Београд 1969,20-38.
Заедно со христијанството Словените ја презеле и грчката реченица пре
ку просветителската дејност на солунските Браќа и нивните ученици мно

гу порано отколку западна Европа - од Кикероновата копија и Јеронимо
вата Vulgata (М. Будимир, пак таму).
5

Сумерскиот од Јужна Месопотамија е најстар познат јазик од

писмени документи, пишуван со клинопис на глинени плочки. Јазикот се
состоел, главно, од моносилабнчни зборови. Доскоро се сметаше дека пр
вобитните графички знаци биле сликовни и изразувале само основна иде
ја на предметот, одн. дејството. Писмените документи претставуваат прав
ни текстови, закони и административни (кралски) натписи, често билин
гвални: сумерско-вавилонски. се претполагаше дека ,,во III милениум сли

ковното писмо се развило во линеарно, слоговно писмо, а јазикот бил за
менет од асировавилонскиот", 1. Ј. Gelb, о.с. сп. и Encyclopaedia Britanica, vol

21,410- 411.
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Египет и на исток кон Елам (денепша Персија) и Индија6• На други
места се развиле самостојно и други писма, на пр. во Кина7, околу

1300 год. пр. Хр.; во Средна Америка, околу 600 год. пр. Хр.; нај
многу писмени споменици се сочувани од Маите (јужно Мексико)
од крајот на Ш век н.е., а можеби и на други места, пак поради ис
тите потреби и причини.
Прашањето за потеклото на првото писмо е се уште актуе
лн08, а во извесна мера и спорно. Современата азбука, со која мо

жеме писмено да изразиме секаква мисла, денес ни изгледа сосема
проста работа. Но, всупшост, таа има свој долг развоен пат. Без
број поколенија во текот на неколку илјади години ја создавале и
развивале писменоста додека не се стигиало до оваа проста и совр
шена Фонетска азбука. Пронајдокот на писмото, посебно азбуката,
како инструмент за регистрирање на човечката мисла, е наедно и
триумф на човечкиот ум. Меѓутоа, се дО XVШ век преовладувало
мислењето дека писмото е дадено готово од богови, или дека било
моментно дело на легендарни личности. Во старата традиција на

Блискиот и Средниот Исток писмото се сметало за вечен приmџш
на цивилизираниот

живо т9.

Во старите сумерски митови вешти

ната за пишување се сметала како занает, сличен на оние за пре
6 1. 1. Gelb, А ѕtиdy 01 Writing. Chicago 1974, 63; М. А. Powell, "Three

Problems in the Нistory of Cunеifoпn Writing: Origins, Direction ofScript, Litemcy",
Visible Language 15, No. 4,1981,419-420. За различните видови на графиски

системи со посебен осврт кон аритметиката, в. Т. К. Nag, Reading. writing
and arithmetic. Calcutta, 1999, раѕѕiш.
7 Нема докази дека кинеското писмо се раЗl!ИЛО под директно вли
јание од Месопотамнја, меѓутоа од Индија можело да проникне на север
во Кина. Најстарите кинески натписи на коска, филдиш и бронза датираат
од околу 1300 година, за време на династијата Шанг, 1. 1. Gelb, о с. 212. Ки
незите верувале дека писмото им го дал богот Фохи (Fohi), основател на
трговијата, или мудриот Цанг Чиен (Тѕ'ang Сшеп), со лице на четвороок
змеј. Во Индија, пак, се сметало дека писмото е од Брама.
8 Само од крајот на XIX век, по објавувањето на двотомната сту
дија на Isaac Taylor, Тhe Alphabet (An АСОШ1t of the Origin and Development of
Letters), London 1883, до денес се излезени стотици книги и расправи за по
јавата и развојот како на писменоста воопшто, така и на одделни писма, а
на таа тема се пишувало долго време и пред Исак Тејлор, сп. Библиогра
фија до 1956 год. кај Z. КulШ1dZiс, Knjiga о knjizi I. Zagreb 1957,759-850, а по
долу, избор и на посовремени капитални студии за појавата и развојот на
првобитното писмо.
9 Denise Schmandt-Bessemt, Before Writing. уоl. I, From СОШ1ting to Си
neiform, University ofTexas Press, Аиѕtin 1992,1-2.
.

,
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работка на метал, дрво, кожа, а В авилонците ја сметале за научна
вештина, која на луѓето им била дадена од боговJilО.
Најстарото досега познато објаснување за потеклото на
писмото е сумерскиот еп Ef-l.Ittеркар и ZОСUО9арош на Араша. Пое
мата раскажува како Енмеркар, господарот на Уру:к-Кулаба, соби
рал греди, злато, сребро, разни минерали и у:красни камењ а во зем
јата на господарот од Арата, за да го реновира Гиаар храмот на

,

божицата Инана (со функции слични на оние што ги имала Атена
од грчката митологија). Бил испратен брз гласник преку седум пла
нини ш то го разделувале Ур( у:к) од Арата, со цел да ш ири закан и и
непријателства меѓу двата господара. Гласникот успешно ги преда
вал наредбите збор по збор до денот кога Енмеркаровите пораки
биле толку теш ки, ш то не можел да ги памети11• И господарот на
Уру:к-Кулаба ве9наш измислил писмо и пораките ги напишал на
глин ена плоч ка.
Втора сумерска поема, Инана (lnаnna) u Енк.и, писмото го
претставува како еден од стоте елементи на цивилизацијата, одзе
мено од богот Енки, господарот на знаењето. Инана го посакала
писмото, овој божествен изум, за својот град Уру:к и решила по
Сфаќањето за божественото потекло на писмото се среќава
насекаде не само кај примитивни народи од старо време, туку и кај циви
лизирани. Тоа се должи, главно, на раширеното верување за магичната
сила на писмото. Секаде, на Исток и 3апад, потеклото на писмото му се
припишувало на божества, в. 1. 1. Gelb, о.с. Writing and Religion, 230-232.
М
Повеќе примери в. кај F. Dornseiff, Das Alphabet јп Mystic und Magie, 2 ед.,
Berlin 1925,2-10. Верата во свештениот характер на писмото е силна во
земјите каде што вештината на пишување е ограничена на една специјал
на класа или каста на свештеници. Античкиот Блиски Исток, каде што
само свештеници знаеле да пишуваат, сосема природно, бил полн со мис
тични реконструкции за писмото. Од друга страна Грција, каде што
писмото не било ограничено на свештеничкиот сталеж, но им припаtало
на сите граtани, нема митови од ваков вид. Учените Грци знаеле дека нив
ното писмо, како и многу други практични вештини, им дошле од Исток.
Mefyтoa, Ајсхил овој изум му го припишува на Прометеј во истоимената
трагедија (за Паламед в. долу гл. 2). Примитивниот човек бил убеден дека
писмото е божествен инструмент со таинствена сила, што можел да го
открива скриеното; книгата ја сметал за живо суштество, што знае да
зборува. Не случајно и првото словенско писмо било наречено 2лаzолuца.

11 со

ретки исклучоци, човечкиот ум не е во состојба да памти се
подолго време. Потребата да се сочуваат мислите и пораките од заборав,
особено во понапреднатата фаза од развојот на цивилизацијата, станувала
се почеста и поургентна, а тоа послужило како една од главните причини
за појава на писмото.
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секоја цена да го добие. Тоа се случило кога Енки, пијан, Й ги пода

рил сите вештини. Инана го натоварила писмото и другите боже
ствени дарби и занаети (дрводелски, ковачки, кожарски, оружар

ски, ѕидарски, КОПIНичарски и др.) на небесен кораб и тргнала на

ризичен пат назад во Урук. Откако ги совладала бурите и разните

морски чудовшпта, испратени од Енки за да си ги врати своите

вешrини, Инана најпосле стигнала во градот, каде пrrо го растова
рила драгоцениот плен од коработ, за радост на нејзиниот народ12.

Според вавилонските митови божествениот гласник Оан

(Оаnnеѕ)

им ги предал на Вавилонците основните принципи на ци

вилизацијата. Тој бил морско суштество со тело на риба, а глава,

нозе и глас на човек кој се јавил од Еритрејското Море, близу до
Вавилон и им дал на луѓето знаење на јазик, писмо, наука и занаети

од сите видови. Неговото откритие ги вклучува сите вештини, не

опходни за цивилизиран живот, како сеење семиња, садење ДРвја,
мерење земја, ѕидање градови и храмови, донесување закони и др.

Во други вавилонски текстови, пак, богот Еа, господарот на знае

њата, бил родоначалник на сите тајни, маѓиски знаења, пред се на

писмото13•
то

Во Асирија богот Набу (во Стариот Завет познат под име

Nebu, 2. Мој. 46:1),

син на Мардук, се сметал за родоначалник и

патрон на вепrrината за пишување. Претставен е како извонредно

умен писар пrrо ги бележи сите работи, господар на перото. Него

виот симбол бил глинена плочка и перо, инструмент за запишува

ње на судбината на луѓето и боговите14• Делумно оваа вештина Й

била приnишyвана и на божицата Нисаба

(Nisaba).

Класичниот свет го наследил египетскиот мит за Тот

(1OOth),

писар на боговите, кого го претставувале во човечки лик со глава

на птицата ибис, или како бабун (вид мајмун). Во Грција тој е по
знат под варијантата Teuth
Неnnеѕ, бог на мудроста, знаењата, ја
-

зикот, аритметиката, медицината и магијата, пrrо му го подарил на

светот писмото, кое се смета за "говор на боговите". Во римскиот
период верувале дека писмото и астрономијата им биле дадени на

луѓето од Меркур, богот на трговијата и гласник на боговите.
12

ѕ. NoahКramer, SuтenanMythology, rev. ed. Philadelphia 1972,

64-65.

IЗ

Ѕ. Н. Hooke, Babylonian and Аѕѕуnаn Religion, London 1953, 18, cf. D.
Schmandt-Besserat, О.е. 2.
14 Се претполага дека неговото име означува "Оној што свети".
Ликовно бил претставен и со широко отворени очи, кои се гледаат и
знаат, еп. Тh. Fish, Encyclopaedia Britanica, vol. 15, 1144-1145.
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Евреите разликувале едно божествено писмо (2. Мој. 31:18;
32:16)15 и, друго, човечко писмо (2. Мој. 8:1). со првото се служе
ле Мојсеј и пророцше; тоа било забрането да се пшри меѓу смрт
ните луѓе. Според друга легенда буквите и азбуката се персонифи
цирани. "Кога намислил Бог да го создаде светот со својот збор,

22

писмени знаци од азбуката слегнале од страшната и величествена
круна Бо а, а потоа тие биле вцртани со перо на распламтен оган.
Тие стоеле околу Бога и еден по друг зборувале и го молеле
] 6.
Бога"
Џон Вилкинс

(Ј. Wilkins),

бискyn од Честер, угледен англи

ски научник и еден од основачше на Кралското друштво, во

1668

год. пишувал дека Адам ја измислил еврејската азбука поради неј
зината неопходност и корисност. Во 1799 год., пак, Едмунд Фрај (Ed

mund Fry) во Лондон објавил две халдејски азбуки, божем употребу
вани уште од Адама. Во еден апокриФ се раскажува дека според
некојси Theseus Ambrosius едно од тие две небески писма му било до
несено од архангел Рафаел на Адам, кој имал обичај да компонира
псалми по прогонството од рајот (сп. D. Schmandt-Besserat, 1 ѕ.).
4. Писмото и според монотеистичките религии: јудаизмот,
христијанството и мухамеданството, е создадено од Бога во самиот
почеток; тоа се смета за бо и начин на комуницирање со луѓето и
предавање на Неговата волја на вернше.

Во муслиманската литература првото нешто, создадено од
Алах била плоча, направена од бел бисер, на која било запишано
"се што ќе биде" (фатализам). Тогаш Алах направил перо, чија
должина изнесувала колку патување од 500 години; од него бликна
ла светлина како мастило и му било наредено: "Пишувај"! Движе
но од Алах тоа пишувало на плочата се што ќе се случи до по
следниот денl1.
Во Стариот Завет, што е основа и на Христијанството,
Бог им ја открил на луѓето Својата волја преку десетте Бо и за
поведи, напишани на две камени плочи со прстот Бо и (Исх. 31.
18). Во христијанскиот свет тоа било прифатено како историска
(5

Јудејскиот мит ја опишува Тората како една од седумте прво

создадени работи, 2000 години пред небото. и земјата, напишани со црн
оган врз бел оган, во скутот на Бога.
]6 L. Ginzberg, The Legends
Schmandt-Besserat, о.с., 3, 234.
17

ојЉе Jews,

D. Schmandt-Besserat, ibidem.

Philadelphia 1913, 3, според D.
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вистина се до XVШ век. Даниел Дефо во 1726 ја објавил книгата Аn

Еѕѕау ироn Literature: or Аn Enquiry into the Antiquity and Original о/Let

ters, во која докажува дека двете плочки дадени од Бога на Мојсеја

во Синајската Пустина, биле најстаро писмо и дека сите други пис
ма потекнуваат од еврејското18•
Митовите за потеклото на писмото од сите векови, се до
XVШ век, имаат една општа характеристика. Тие го претставуваат
писмото како "појава од еден ден", и тоа во наполно оформен вид.
Никој дотогаш не ја допуштал мислата за постепена еволуција на
графичкиот систем. Следствено, и биографот на ПросшраноШо

жишие на Константин Философ не можел поинаку да мисли, кога
вели: ШbД ЖЕ фlЛО(Wфb, по ПрbllШvtoу WБblУdlO Н.! UОЛНТIIОУ (Е II'hДdСТb, Н ('h
HN'tUH поcn'tШNНКbl. 1I'h(KOP't ЖЕ БОГb Ifuoy hlIIH, ПО(ЛОУШdЕ UОЛНТllbl (IIOH)(, РdБb,
Н dБIЕ (ЛОЖН ПН(UЕNd, Н NdYEТb БЕc'tдоу ПН(dТН ЕVdГПЛb(КОУ. . (гл. XN).
.

На прашањето за потеклото на словенското писмо долу ќе
се задржиме поопстојно. Овде ќе одбележиме накратко само две
работи: 1. Според сфаќањата на времето, одразени и во трактатот

на Црноризец Храбар За буквише, и словенското писмо, како и
други што "потекнувале од еврејското или грчката", се сметало

дека е створено одеднаш во наполно оформен вид по Божја волја и
откровение. Црноризец Храбар тука истакнува дека Бог им го пра
тил на Словените философот Константина, наречен Кирил, (blNd
ЛbllОlld, UОУЖd ПРdIlЕДNd, И тој им устроил 38 букви. Со овие аргументи
Храбар сакал да докаже дека и словенското писмо, како и евреј
ското, е од Бога и свето. Личниот удел на св. Кирил, меѓутоа, не е
омаловажен. Христијанското учење за Божјата благодат не ги ис
клучува субјективните напори на луѓето за постигање некаков ус
пех, а обратно, личните усилби се услов за да се заслужи милоста и
дарот Божји. Во таква смисла, како што ќе видиме подолу, треба да
се разберат и зборовите на житиеписецот на свв. Кирил и Методиј:
hllIH БОГb фнлошФОу (ЛОIl1;н(Кbl KNHrbl, при што под зборот KNHrbl се под
разбираат пред се букви. 2. Второ, иако Црноризец Храбар му
припишува на Константин Философ дека одеднаш ја устроил сло
венската азбука со 38 букви, од неговиот трактат се наѕира и изве

сен еволутивен процес во развојот на грчката писмо, а посебно,

кога вели дека словенската "се уште се устројувало". Таков еволу

тивен процес за прв пат јасно е согледан во XVШ век од страна на
некои западноевропски научници и во врска со најстарото писмо на

зеМЈинава топка.
18

Proving that the two Tablets, written by the finger ofGod in Mount Ѕјnај,
was the first writing in the world; and that аll other alphabets derive uот the Hebrew.
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5. Ворбартон

(W. Warburton), ПОДOIЏIa бискуп во Глочестер,

меѓу првите научно докажувал во својата книга Divine Legation 01
Моѕеѕ, Лондон 1738, дека во појавата на писмото има еволуција.
Имено писмото се развивало најпрво од цртежи на предмети19 (пик
тоrpафцја2О), а потоа цртежите се повеќе се упростувале во ап
стракТlШ симболи (идеоrpафско писмо21). Тезата на

Warburton за

еволуцијата на азбуката од пиктоrpафско кон идеоrpафско и фо
нетско писмо остана речиси непроменета повеќе од два века22•
Во времето на Ворбартон месопотамската писменост уште
не била сосема добро позната2З• Неговата теорија е заснована на
19 Всушност, во ембрионалниот стадиум на посредно комуницира
ње на далечина до каде што не може да достигне човечкиот глас, луѓето
долго време се служеле со разни предмети (rebus) и условни (обично дого
ворени) знаци, кои не се врзани за некој определен јазик. Но нив не секој
можел правилно да ги разбира и одгатнува. Со такви средства се служеле
некои неписмени народи и во историско време. Херодот (N. 131-132) рас
кажува еден интересен настан од времето кога персискиот цар Дариј Ве
лики m нападнал Скитите. Еден ден скитски пратеници му донеле: птица,
глушец, жаба и пет стрели. Меѓу различните интерпретации на врачевите,
било прифатено како точно следново објаснување на скитската порака:
,,вие Персијци, ако не постанете птици и не летнете кон небото, или глув
ци за да се скриете под земја, или, пак, жаби и да скокнете во вода, нема да
се вратите назад, ами ќе заmнете од овие стрели".
20 Терминот потекнува од латинскиот глагол pingo, З, pr1/.Xl plCtиm,
"слика, бојадисува, везе, украсува со бои", слов. ,,писати", сп. микротопо
ним Писан Камен ( Шарен Камен) и грчкиот глагол 'Ура<рro 'гребе, дере',
repM.lrerben 'гребе', од и.е. KopeHgerbh, сп. Ј. Pokomy, IEW, 392, СТ.црковно
слов. жр1>Б"b, српхрв. irijeb, сфатено како СУ9бшш, т.е. она што му е некому
напишано.
=

21 Идеографското писмо претставува значаен чекор налред во ис
торискиот развој на писмото. Се смета дека пиктографските писма не на
станале од естетски побуди, а од потреба да се раскажува со слики кои мо
жат да се читаат на секој јазик. Тие се се уште во доменот на мнемотехни
чките средства, кои само потсетуваат на нешто што ни е познато. Наспро
ти тоа, идеограмите m претставуваат предметите во шематизирана фор
ма, редуцирана на основните, специфични елементи на предметот, прет
ставени со најмал можен број на потези.
22 Оваа теза се застапува со незначителни корекции и од 1.1. ОеЉ,
во ревидираното издание на неговата позната високо-научна студија за по
јавата и развојот на писмото А Study ofWriting (1974). Тезата на Warburtonja
подржуваше и Z. КulШ1шiс, 1957, 163ѕѕ., а и денес таа е прифатена како
аксиома од автори на научно-популарна литература по оваа проблемати
ка, сп. Хр. Божков, Семиошикаша ирез вековеше. Сu.мволи и знаковu сис
шеми, СофmI 1996, 17 58.
23

Први податоци за клинописот биле испратени во Европа од ита
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три тогаш извесии стари писма: мексиканското, грубо сликовно
писмо, кое според него го претставувало најстариот стадиум на
писменоста, потоа египетските хиероглифи (сакрално, сликовно
писмо)24, чии знаци содржат апстрактни идеи и метафори и, најпо
сле, трета фаза, кинеските "префинети хиероглифи".
Во развојот на писмото, независно каде се појавило тоа,
според оваа теорија, се разликуваат три фази кои хронолошки не
се совпаѓаат кај сите народи:
Првобитната фаза на спомнатите системи за пишување
било пиктографското писмо, составено од цртежи на разии пред
мети, како: човек, птица, куќа итн. Секој од тие знаци-цртежи
означувал цел збор. Имало и комбинираии знаци. Така, на пр.
цртежот на око, од кое се рони солза, означува жалосш и uлаче;
храна покрај усша

ја9а.м. Но сепак, со ваков вид писмо било

тешко да се изрази адекватно и најпроста мисла, зашто само со
слики не можат да

се

претставуваат квалитети на предметите и

разии душевни состојби. Цртежот на 1-l0za можел да значи и 09ам и
сшојам. За да се определи точно што сака да се каже со поодделни

цртежи, лytето биле принудени да составуваат и други, условни
знаци со гласовна вредност, за што обично се земала почетната
буква на некој нацртан предмет (акрофонски принцип). Како нај
важен пронајдок во создавањето на писмото се смета откривањето
на знаци со фонетска вредност прво во сумерското писмо. Такви
знаци биле развиеии

во m

милеииум пред Хр. и

во

египетскиот

хиероглифски систем.
Со пошироката употреба на пиктографското писмо, според
оваа теорија знаците се повеќе се упростувале. Наместо целиот
лик на предметот, се земал само некој негов типичен белег. Такви
те знаци, наречеии U9еоzрафu или Ugeozpaмu, не означувале пове
лијансlШОТ патеписец Pietro della Valle во 1621 год., но во нивните тајни се
проникнало одвај во XIX век, особено по откривањето на трилннгвалниот

натпис на персисlШОТ цар Дариј Великн, кога дешифраторот Н. С. Rawlin
ѕоnдефинитивно го пронашол клучот Mety 1835 и 1851. Потоа се откриени
многу други клинописни текстови (околу 13.000 документи на глинени
плочки), кои фрлија нова светлина и врз проблемот за појавата и развојот
на првото писмо.
24

Со графичката редукција на хиероглифските знаци во Египет

се развило хueрашск:о (свештеничко) и 9е.мошск:о, курсорен облик на хие
ратското писмо, добиено со уште поголемо упростување преку употреба
та на поголем број слоговни и фонетскн знаци и постепен развој на
алфабетско писмо (в. гл. ш).
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ќе цел збор, а само давале идеја за предметот. со ваков вид писмо
доскоро се служеле американските Индијанци (Маите и Ацтеки
те), а кинеското писмо е и денеска од таков вид. За вакво писмо се
неопходни извонредно многу знаr.џr.

Општоприфатено беше дека силабич:кото (слоговното)
писмо произлегло од пиктографското како втора фаза во неговиот
развоен процес. Се сметаше за неоспорен факт дека знаците на
слоговното писмо се упростени пиктограми. Во некои од нив, на
вистина, има извесни заеднички црти кои можат да укажуваат и на
таква причинска врска. Но историските факти, што излегуваат на
.
видело преку археолошките раскопки, покажуваат дека раЗВОЈОТ
на одделни културни појави не одел секогаш и секаде по еден ист
ред.
Не можејќи да се ослободат од шемата на теоријата на Вор
бартон, асириолозите и по дешифрирањето на клинописите во XIX
век (в. бел.

23), сметале дека најстарата фаза на месопотамското

писмо било пиктографско, но ,,немало сочувани траги од него,
зашто било пишувано на пропадлив матеfијал (дрво, папирус, пер
гамент и др.)". Во 1928 год., В. А. MacoIi констатирал дека во нај
старите откриени клин описни натписи не можат лесно да се препо
знаат пиктограми на одделни предмети, но не отишол подалеку од
таа забелешка. Пиктографската теорија никогаш не била доведена
во прашање, а поткрепа се барала и во развојот на писменоста кај
децата. Дете од три до шест ГОДИНИ просто "раскажува со слики", а
потоа се описменува. Европски и американски истражувачи ги об
винувале вавилонските писари дека ,,поради ограниченоста на нив
ната примитивна култура, нивната неопитност и недостиг на умет
нич:ки способности, секој од нив невешто врежувал знаци на свој
начин, така што тешко им се препознаваат формите на претпоста
вените предмети со пиктографско писмо,m.
Раскопките во Урук од

1929-30 год. изнесоа на видело зна

чајни податоци за почетокот и развојот на писмото. Стотици арха
ични натписи на глинени плочки го поместија почетокот на писмо
то до четвртиот милениум пр. Хр. Знаците биле врежани во меката
глина со техника различна од онаа во пиктографското писмо. Но
вите натписи од Урук, откриени во 1930-31 год. уште појасно пока
2
5

При сето ynpостување на кинеското писмо, денеска тоа содржи

околу 3.000 знаци, а порано бројот достигал и до 50.000.
26

27

А History 0/thе Ап o/Writing, New York, 236ѕ.
D. Schmandt-Besserat, о.с. 4-5.
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жаа дека во времето кога се зародило писмото во Месопотамија,
nиктограми ВООIШIТо не биле во употреба. Новите сознанија од
втората половина на нашиов век Й зададоа уште потежок удар на
пиктографската теорија. Дешифрирањето на стари писма, почну
вајќи од Шамполион (1822) до Вентрис (1952), откри дека сите тие
писма имале Фонетски (слоговни) црти. Пред тоа, а и паралелно со
него, се среќава и употреба на печати, кои одиграле значајна улога
не само со својата функција за потврдување сопственост, предава
ње пораки, задолженија и др., а и за дефинитивното оформување
на писмото.

6. Додека голем број ориентолози упорно бараат да нрепо
знаат слики на некои предмети, прототип на пиктографски, во кли
нописните знаци, Denise Schmandt-Besserat дошла до заклучок дека
најстарото месопотамско писмо се развило не од пиктограми, а од
еден систем на бројки чиј развој може да се следи низ еден долг пе
риод од четири мнлениуми пред појавата на клинописот, т.е. од

8000

г. пред Хр. Тоа асоцира на зборовите од Црноризец Храбар во не
говиот трактат За буквuШе, а имено, дека "Словените порано, би
дејќи немале писмо, со црти и рески сметале и гатале (одгатнува
ле)". со други зборови знаците за бројки им претходеле на буквите.
Оваа мисла ја имаат искажано и ДРУГИ истражувачи на
првобитното писмо. Така, Д. Бернал во

1956

година2Ѕ констатира:

"ПИСbмеННОСТb, зто величаЙшее изобретение руки и ума человека,
постепенно возникло из счета". Но, пиктографската теорија се
уште жилаво опстојува во науо:шиот свет и тезата дека сметањето
му претходело на писмото бавно си пробива пат.

7. Првото словенско писмо е оригинално дело на Констан
Философ, инвентор на глаголицата. Но нема сомнение дека во
текот на својот творечки опус овој ентузијазиран филолог и фило

тин

соф го користел опитот и на други народи, кои се здобиле со пис
меност многу векови порано. Користејќи ги принципите и некои
битни елементи од другите графички системи, како што ќе видиме
подолу, тој создал ново писмо, кое верно ги предава словенските
фонетски особености, а истовремено носи длабок печат на христи
Наука в исшории обш,есшва, Москва 1956, стр. 74. Избор на по
нова литература за појавата и развојот на писмото в. во концизниот пре
глед на Р. Бугарски, Писмо (макед. превод), Скопје 2001, 203-206.
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јански симболи, значаен белег на негоното време, кога христијан
ската ликовна симболика торжествувала по поразот на иконобор
ството. При се што е неговото писмо оригинално и различно од
сите други дотогаш познати графички системи, не може да

се

одре

че дека тоа се појавило во една КУЛТУl-'на средина со милениумски
стара писмена традиција. За да стане појасна појавата, одн. создава
њето на првото словенско писмо, потребно е да

се

знаат почетоци

те и на писменоста воопшто.
Црноризец Храбар, пишувајќи апологија на словенското
писмо од Константин Философ, исто Т'ака не можел да го одмине
ова прашање. Тој расправа со голема "компетентност", според
сфаќањата на неговото време, за појавата и развојот на грчкото
писмо, кое доминирало на Балканот и во Медитеранот, а едновре
мено води сметка и за еврејското, латинското, сириското и др. пис
ма. И од самиот наслов на неговиот трактат

w

ПН[bМЕНЕХ'b, може да

се види дека тој расправа за писмените знаци, за буквите, воопшто
и, посебно за словенските.
Бидејќи нашите претци, балканските Словени,

ги

усвоиле

придобивките на грчко-римската култура, не само посредно преку
полухеленизираното и полуроманизираното балканско население,
а и во директен контакт со Грци и РимЈани, не можеме да го заоби
колиме и прашањето за грчката и латинската писменост. На тоа не
обврзува и Црноризец Храбар, којшто нагласува дека Словените,
откако го примиле хрИСТИЈанството, се служеле со латинско и гр

чко писмо "&,,,," ОУПРОЕННhI". со оглед, пак, на тоа што медитеран

ската грчко-римска цивилизација и култура се развивала и под сил
но блискоисточно, поточно месопотамиско влијание, не може да се
одмине и културата од долината на Тигар и Еуфрат, каде што

се

зародило и првото засега познато писмо.
Ова прашање не можеме да го прескокнеме и поради една
друга причина. Имено, во последно време се почесто
зборува кај

се

пишува и

Had',9 и во некои други словенски земј О дека имало

словенска писменост постара од критско-микенската, египетската,
етрурската, па дури и сумерската.
29 Сп. Т. д. Белчев, Чешuрu uлја9U 209uни маке90нска цuвuлuза
ција, аисменосш u кулшура, Скопје 1995; Маке90нија. Чешuри uлја9и 20
9ини исшорија, цивuлuзацuја и auс.меносш, Скопје 1996.
-

30

Г. С. Гриневич, ПраславFlНскаR а'иљ.меННОСШb. РеЗУЛbшаШbl 9е
Москва 1993; А. Hornk, О Slovanech uplnejinak. со nebylo о Slova
nech аоѕиd zпamo, Vizovice 1991 и др.

шuфРО6КU,

1

-
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Еволуционата теорија со право ја отфрли моногенетската
теза за потеклото на писмото и убедливо ја заштитува полигенеза
та, но не на многу места. Меѓутоа, во врска со начинот како се
зараѓало писмото, се уште се поддржува теоријата, лансирана пред
околу 200 години, дека најпрво се развило пиктографското, од него
слоговното и најпосле Фонетското писмо, при се што неоспорни
археолошки и историски факти Й: противречат.
Затоа, овде ќе се обидеме, врз основа на најновите научни
сознанија, да го расветлиме прво ова прашање. Потоа, преку кри
тичка анализа на изворите од кои црпеме податоци за почетоците
на словенската писменост, поопстојно ќе се запреме на прашањата:
Koza, ка9е, како, ири какви ОКОЛ1l0сillи и за К020 било создадено пр
вото наполно оформено словенско писмо. Овде посебно внимание
заслужуваат прашањата: дали имало или не т.н. Брегалничка про
светителска мисија пред Моравската; за приматот на глаголицата
или кирилицата; инвентарот на Фонетските и нумеричките глаго
лички и кирилични знаци; за јазикот на најстарите писмени словен
ски текстови; за квалитетот на првите црковнословенски преводи и
оригинални творби на словенските првоучители И нивните учени
ци; за дејноста на свв. Климент и Наум во Охридскиот к:нижевен
центар; за глаголичката традиција; за замената на глаголицата и
траНСКРИПЦИЈата на глаголички текстови со латиница и кирилица,
како и за понатамошната судбина на стариот црковнословенски
јазик, претставен во најстарите досега познати ракописи со библи
ски (новозаветни и старозаветни) содржини, како и со литургиски
и правни текстови.

II

БРОЈКИТЕ ИМ ПРЕТХОДАТ НА БУКВИТЕ
"ПрtЖДЕ ОУБW (JlOBtHE НЕ нмtхж кНнп"
НЖ VP'bT(lMH Н p jjMH VbтtХЖ Н ГdТdd ХЖ,
nOrdNH (ЖЦЈЕ."
Црноризец Храбар, tJ ПН{IvIЕflEj'b

Претписмен период
1. Има автори кои сметаат дека науката уште не расчисти
ла какви биле оние ,,црти и рески" со кои, по зборовите на Црно
ризец Храбар, се служеле Словените, зашто не се сочувани никак
l
ви споменици од тоа BpeMe . Ако се има предвид фактот дека од
почетокот на минатиот век до денес се најдени стотици и илјади
различни предмети уште од палеолитско време со врежани црти и
рески на коски и рогови, дури

И

уметнички оформени цртежи,

главно, на диви животни во пештери на сите континенти, па и во
југозападна и североисточна Европа2, изгледа сосема оправдано
I

Сп. Z. KulundZi6, о.с. 557. П. Динеков, К. Куев, Д. Петканова,

Хресшо.машUR ао сшаРО{Љлiарска лишерашура, СофIUl, 1978, 101.

Според
Б. Си:меонов, Palaeobиlgarica 7, 2,1983,84-87, Црноризец Храбар под вак
ви знаци можел да подразбира и рунско писмо со кое се служела протобу
гарската аристократија. Натписи со вакво писмо се најдени при археоло
шките раскопки на Плиска, Преслав и др. места, сп. Р. Сефтерски, Palaeo
bиlgarica 17, 3,1993,84- 99, но дали зборовите на Храбар се однесувале на
вакво писмо не може да се тврди со сигурност.

2 Најстари наоди на врежани знаци со црти и рески врз предмети,
главно, од коски и рогови, како и врз камен во пештери, веројатно со ре
лигиско-магиско значење за подобар улов, потекнуваат од палеолитско
време, од Мустерскиот период, првобитна култура од крајот на месоли
тот, време на ловното ошптество во Јужна Франција, Шпанија, Северна
Русија, Блискиот Исток и др. Од истото време има предмети и со кален
дарски ознаки за жртвени приноси и други култни обврски. Слични вакви
наоди се среќаваат и на други континенти (Африка, Америка, Австрали
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човек да се запраша што претставувале цртите и реските што ги
спомнува Црноризец Храбар. Животот на Словените во далечното

минато малку е познат од археолоllIКИ извори, бидејќи тие се служе
ле, главно, со дРвени прибори и посатка; дРвена им била и архитек*
турата, а дРвото не е многу траен материјал. Сепак има археолош

ки наоди од средниот век

(Xn-XN

век) на керамнчки садови со

знаци (црти и рески) на нивното дно и на страните со апотрофичко

(заштитно) значење3, што претставува продолжена традиција за

врежување знаци прво на дРво, а потоа и на глина (керамика). Во
словенскиот фолклор се среќаваат многубројни остатоци од таа
вековна традиција за врежување знаци, особено "магичен квадрат"

за плодност, врз урки, на глинени садови и дрвени календари, како
и по акротерии на стреите од куќите и др. со религиозно-магиско
значење4• Има сведоштва од антички автори дека и дРУГИ европ
ја), направени од примитивни племиња кои до неодамна се наоѓале на
многу ниско ниво на цивилизацискиот развој, сп. А. Marshack,. тпе Roots о/

Civilization, New Уork 1972; cf. и Caтbridge Archaeological Journal 1, No. 1,
1991; Р. Ј. Ucko, Forт јn Indigenous Art, Canberra, Institute of Aboriginal Studies,
1977,290-292; L. Capeland-Francis Ношѕ, "Engraved and Plain Bone Тооlѕ :fi:om
Лiт (Lebanon) and Тheи Early Kebaran Context", Proceedings о/ thе Prehistoric
Society 43, 1977,295-301. Посгара литература со илустрации в. кај Z. КulШ1
dZic, О.с. (1957), 93-131. Избор на понова литература за појавата и развојот
на писмото в. во концизниот преглед на Р. Бугарски, Пuс.мо (макед.
превод), Скопје 2001,203-206.
з СоIUI Георгиева, реферат на исгата тема, прочитан на симпозиу
мот за Словенска ааганска религија, одржан во Прилеп на 22-26 септ.
1986. Такви црти и рески врз археолошки споменици на Балканот се нао
ѓани и од посгаро време. л. Дончева-Петкова, Знаци В7:ЈРХУ археологиче

VIl-Х век, СофlUl 1980,
објави околу 1300 такви знаци. За графитите врз градежен материјал од
црквите во Крупнште и Баргала, в. долу Annex .

ски uaмешници ош сре9новековна Б7:ЈлzарUR,

4 Б. А. Рblбаков, 5!Зblчесшво 9ревних славнн, Москва, 1981, раѕѕiПL
РbIбаков смета дека глинената сгомна од IV век, откриена кон крајот на
XIX век под Киев, им припаѓала на Словените од времето на Чернигов
ската култура. Меѓу симболите, втиснати на неа додека глината била
мека, најчесго се среќава отисок на магични от квадрат, поделен на 8 дела
со дијагонални и перпендикуларни зарези. Според Рblбаков во тој знак се
СО9ржи нумерички симбол шш.о означува е9ен geH и заклучува дека на
сгомната бил претсгавен календар на селско-сгопанскиот живот со нај
сш.ари словенски ну.«ерички симболи. Авторот дава интересна интерпре
тација, макар ПIТО словенската припадносг на Черниговската култура не е
потврдена со други слични примери. Стомната е подвижен предмет, како
дискот од Фаисгос, и ризично е да се тврди дека таа била направена и ис
цртана таму, каде што е најдена.
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ски, неписмени народи врежувале некакви знаци врз стапчиња или
гранки од IIЛодни дрвја и буки, како на пр. Германите кога сакале
да ја дознаат волјата на боговите (сп. К. Такит,

Германија,

гл.

69).

Сето тоа укажува дека не е сосема јасно какви биле цртите и рес
ките што ги спомнува Храбар.
Одговор на прашањето што, всушност, претставувале тие
црти и рески, треба да се бара во зборовите Уbrtхж н ГdТddХЖ, со кои
се појаснува за што им служеле тие знаци на Словените. Горните,
често цитирани, зборови на Црноризец Храбар во неговиот трак

тат t:> ПНШЕIiЕХb, обично се преведувааr и во строго научна литера
тура: "Порано Словените немале букви (книги), но со црти и рески

чuшале

и гатале, бидејќи биле погани G азичници) ,,6. Точниот пре

вод на зборовите, меѓутоа, гласи: "... со црти и рески

ле

i1ресмешнува
УbПН, YbТЖ е

и гатале (одгатнувале), ... ". Основното значење на

5 Сп. Е. Георгиев, Слав.flНСКaJl UUCbмеНОСШb 90 Кuрuлла u Мефо
9ИR, БАН, СофmI, 1952,4,37 ЅЅ.; Алда Джамбелука-Коссова, Чернорuзец
Храбор, БАН, СОфilll, 1980, 177; В. д. КОрОЛlок - Б. Н. Флорл, СказанU.fl о

начале сламнскоu UUСbменносшu, АН СССР, Институт славнноведеНmI,
Москва, 1981, 102; Б. Рист овски, Маке90нија U маке90нскаша нација,
Скопје 1995, 27, 30 и др. Д. Петканова, Консшаншuн-Кuрuл 9еница на
слав.flНСКU.fl р09, СофmI 1994,10, зборовите ги преведува со "чертаеха и га

даеха". В. Мошин, Mefyтoa, сосема правилно ги преведува зборовите "чер
TbI и реЗbl" со знаци ,ДЛR счета и гaдaнmI", сп. "МblСЛИ О начале славнн
ского ПИСbма и об архаическом периоде IOжнославннскоЙ ПИСbмености в Х
веке", Кuрuло-.меШ09uевскuoш (сшарословенскuoш) ЙерU09 U кuрuло-ме
Ш09uевскаша шра9uцuја во Маке90нија, МАНУ, Скопје 1988,85. Прави
лен превод дава и И. Добрев, во Слова на свеiliлuнаша, Софilll 1995, стр.
25: ,,попреди словените ннмаха КНИГИ, но с черти и резки uресмашаха и
гадаеха".
6 Терминот јазuчнuцu е превод од rpчкото fOvt1C6c;, а ова од евреј
скиот збор goi, "туѓ", т.е. оној што не верува во Јехова. Грчкиот назив
eevt1C6c; во староцрковно-словенскиот е буквално преведен со hI blYIiHK'b,

или аоган, од латинското paganus, поименичена придавка, изведена од ра
gиs, ј, 'село'. Првобитно paganus означувало 'селски', 'селанец', а подоцна,

наспроти urbanus 'rpадски, цивилизиран',раgаnus добило значење на 'rpуб,
нецивилизиран'. На сличен начин и rpчкото [3ар[3арос; првобитно означу
вало 'човек што не зборува rpчки', па макар бил и поцивилизиран од Гр
ците, а подоцна - 'прост, некултурен' и, во византиско време 'некрстен',
т.е. 'нехристијанин'. Во европските јазици ираgаnus, слов. uоган означува
човек 'непросветен, некрстен, незнабожец'. Англискиот синоним за paga
heathen 'нецивилизиран, rpуб, идолопоклонец' е изведен од именката
nиѕ
heath што значи 'пуста, необработена земја, покриен а со коров'. Христи
јанството претполага nисменост; тоа е религија на Светото Писмо, а Сло
вените пред покрстувањето НЕ нtvrkхж KHHГD, т.е. буквu, иисмо) па затоа се
нарекувани uoгани.
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,
'брои, смета, пресметнува 7, руски ЧUСЛUШb, ЧUСЛО (сп. И СОЛУНС1Са
легеН9а: Н nptvTOX' HX'b Н WБрtтоХ' R(EX'b JlВ: Гулабот му фрлил на Кири

ла в скут БОрbК СbVНЦН [КОКННЕ (OJIОКННЕ) coynoyJlb CB aHOy, кога ги избро

јал Кирил, нашол дека се

32); а гатааХ'ж,

руски га9аШb 'претскажу

ва, гата', синоним за 'врача, задава гатанки', но воедно и 'одгатну
ва'!!. Кај Црноризец Храбар зборот е употребен со последново зна
чење. Бидејќи немало систем за пишување, усвоен од сите, треба
ло да се одгатнува што означуваат реските и цртите.
Овие зборови се однесуваат не само на Словените, туку и
на сите други народн. "Цртите" и "реските", со нумерички вред
ности, претставуваат една фаза за запишување и предавање ин
формации пред појавата на Фонетското, одн. слоговното писмо.
Претписмениот период бил многу подолг од писмениот. А почет
ната фаза во развојот на писменоста се состои, главно, од мнемо
технички знаци со нумерuч1СU и мерни вре9НОСШU. Тоа денес може
да се потврди со археолошки, историски и лингвистички докази.
Ќе се обидеме тоа да го илустрираме со примери од времето кога
се зародувале најстарите писма, според податоци од најновите на
учни сознанија.

Мнемотехнички средства - рудимевтарни облици
за превесување ивформации
2. Меѓу најстарите мнемотехнички средства, претходници
на писмото, посебно место заземаат рабушuше, познати и под име
то ровашu, лат. [аШа, анг. tally, итал. taglia, nel quale ѕј ѕеgnanо per
mеmопа i nuтeri. Тие се среќаваат по целата земјина топка, па и кај
цивилизирани народи се до денешен ден, а најстарите се докумен
тирани на коска од пред околу

30.000

години. Најчесто тоа се

дрвени стапчиња од различна дебелина и форма, на кои неписмени
луѓе врежуваат разни знаци за количини што треба да се памтат9.
Р.

Skok, Etiтologijski rjeCnik hrv. ili srpskogajezika, Zagreh 1971, Ѕ.У.

8

Корадикали од овој збор се среќаваат и во др. иидоевропски
јазици, сп. ст. инд. gadati 'говори'; ganati, кое одговара на ХРВ.-српското
'гонетати', gfta 'песна'; geta 'збор', и др., сп. Skok, о.С.
9 Првите обиди за бележење квантитет потекиуваат од времето на
ДОIЏIИот палеолит (пред околу 60.000 години) со каМ'Шња (calculi) и ДРвени
стапчиња. Таква практика продолжувала и подOIЏ:Ш, само со пообработени,
измазнети, често и црвено обоени, камчиња, какви пrro се најдени во пепrre
рата Маѕ d' Azil во ФраНIЏIjа од пред околу 25.000 години. Бојадисувањето на
камчињата претставува голем чекор напред во развојот на цивилизацијата.

Појава и развој на писмото

40

Обично тоа се стапчиња, долги околу 10-50 см, заделкани и измаз

нети барем од едиата страна, од едниот крај расцепени и едиата по
ловина пресечена косо пред другиот крај, каде што е рачката. По
долгиот дел, наречен

квачка

или машuца, останува кај сопствени

кот, а покусиот, uuле, кај купувачот, оди. лицето што бара услуга.

Откако ќе се стокмат двете половинки , врз нив се врежуваат знаци

за количиниlО, како доказ за двете заинтересирани страни. При не

достиг на специјално оформен рабуш такви знаци се врежуваат на
обичен стап, на дирек, а овчарите - на својот крлук. Кај нас во

Македонија и денес рабуш употребуваат повремено некои неПИС
мени, или полуписмени валавичари, воденичари, Фурнаџии, сточа
ри (особено во случаи кога здружувале добиток на бачила, па тре
бало да се води сметка за секој сопственик, колку глави овци дал,
колку млеко и сирење зел итн.) , превозници И др., а порано рабу

шите имале многу поширока употреба. Во Rjecnik JAZiU, Zagreb
1952, стр. 8378., се цитирани многубројни народни фрази од терито

ријата на бивша Југославија, на пр. "Сметките се зарежуваат во ра

буш", или дефиницијата дека "рабушот е помошник на памтењето
за нашите неписмени селани кога имаат потреба да сочуваат од
заборав некои бројки"; селските старешини врабушувале куќи и,
кога собирале данок, тоа би го врежувале обично на стапот.
Реските, колку и да се примитивни, претставуваат прв че

кор за пренесување информации со апстрактно маркирање на
предмети, лица, појави (особено, а можеби и првобитно, циклуси
на месечеви мени и ритуали сврзани со тие дати), глави добиток и
разни други трансакции. Значаен е фактот што

рабушите е

издвоено нечие апстрактно знаење во конкретна статичка, визуел

на форма. Информацијата пренесена со артикулиран збор, при
дружен од гласовни модулации и телесни гестикулации, е мошне
експресивна, но, како што спомнавме горе, зборот, штом ќе се
изговори, се губи. Новите технички аудио-визуелни средства се

изум од поново време, а пред тоа со илјади години усниот збор не
повратно се губелll.
Тоа се правело свесно со определена цел, mтo претсгавува во извесна смис
ла ембрионално ,,писмо". Во Авсгралија и денес некои од Аборигините
така бојадисуваат камчиња, со кои не само mтo означуваат бројки, ами ве
руваат дека тие ги содржат душите на нивните покојнн претци, или делови
од нивната душа (в. горе бел. 2).
10 Н. Начов, "Ibпцо за нашите рабоши и цифри", Сборнuк за нapog
умошворенUR, Наука и книжиина, Софии 1892,501-504; Fr. Ѕkшpa, "Rabos
u Da1maciji", Zbomik za narodni iivot i obieajeјuinЉ Slovena, Zagreb 1934, 169-183.
НU

11

Се прават денес обиди да се откријат звуковни отпечатоци и на

II

-
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Сл. 1 Коска со зарези (рабym) од палеолитск.иот период
(според D. Sch.-Besserat, How Writing Саmе About, 91)
-

Рабушите се ембрионално средство за припомнување ин
формации. Реските, меѓутоа, исто како и камчињата и гранчиња
та, со кои порано исто така се бележеле количини (сп. горе бел. 9),
не се прецизни. Нивното точно значење го знаел само оној што ги

врежувал реските, оди. што ги изделувал камчињата. Од други тие
треба да се одгатнуваат, зашто можат да се разберат на безброј
различни начини. Затоа Црноризец Храбар вели Vbтtхж н ГdТddХЖ
т.е. "пресметнуваа и одгатнуваа".
Сигурно и Сл:овените се служеле со такви рабуши, но од
нив не се развило писмо. Кај рабушите не се забележува некоја
особена еволуција, како што се гледа и од приложените илустра
ции на рабуш од неолитот (пред 30.000 години) на коска и денешен
на дрво. Рабушите не излегле од еднодимензионалната информа
12
тика само на квантитетот • Тие предаваат информаци и за единици
без спецификација на предметите. Можат само да се бројаш засе
ците и да се 09zаШJ-lува предметот. Тоа е, всушност, и основната
причина што тие не еволуирале за време на еден така долг период.
Писмото се зародило од црти и рески, на што укажуваат и етимо
логиите на лат. глагол scribo 3 и грч. 'Ypa<pro13 што првобитно значат
глина преку фоно-лабораториск.и анализи на стари керамичк.и садови, нај
дени при археолошк.и раскопки, исто како и отпечатоците на прстите од
грнчарите, сп. Kar1-Erik Sjoquist and Paul АѕЈтОПl, Pylos: Palmprints and Palm
leaves. Goteborg 1985, но досега резултатите се минимални.
12 Особено рабушите од палеолитот не биле засновани врз систе
мот на апстрактното броење, а само со повторување единици без јасна
идеја за големината на бројот (в. илустр. бр. 1), што соодветствува на бро
ењето на некои неписмени племиња ОД поблиското минато.

13 Тоа го потврдуваат соодветните корадикали во други индо
европск.и јазици: лет. skr'lpat 'врежува', 3. л. синг.; ст. исл. hrifa 'гребе'; грч.
Хесихиј (JKaptq>Cweat· {,HY, oкOOttEtV, ypaq>EtV, рус., лет. skrebu 'гребам';
ангсакс. ceoifan 'гребе'; герм. kerben 'гребе, реже', сп. А. Emout
А. Mei1let,
DELL (Dictionnaire etymologique de lа [аngие lапnе. Histoire des mots), РаПѕ 1967,
-
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'врежува, гребе', а потоа - 'пишува'. Но, како што спомнавме, не

од цртите со нумеричка вредност на рабушите, а, како што ќе ви

диме подолу, од еден друг нумерички систем, развиен од првобит

ниот начин за бележење единици со камчиња со диференцирање и

на предметите што се бројат.

Според досегашните научни сознанија првото писмо (сп. т. 3)
се зародило на Средниот Исток, во Сумерија, денешен јужен Ирак, а
оттаму, изгледа, се раширило на северозапад кон Мала Азија и Еги
пет и на исток во Елам (Персија), можеби и Индуската Долина.
Независно од ова се развивале и други писма, како во Кина, Средна
Америка и други места во слични услови за живот. Доскоро се сме
таше дека сумерското писмо се појавило во N милениум пред Хр.

како самоник, ех nihilo, без некој претходник14. Меѓутоа, во последно
време, како што спомнавме, археолозите открија специфични сим

боли-предмети со нумерички вредности, кои се употребувале во те
кот на еден долг период од околу четири милениуми пред појавата
на ова писмо15• Пред уште да можеле да пренесуваат извесни инфор
мации со идеографски и фонетски знаци, луѓето се служеле со сим

боли (камчиња, стапчиња, а потоа и разни фигурки) за потсетување

едновремено како на предметите, така и на количините, т.е. на нив
ниот број со разни мерни вредности16•

Р. Сhaпtraiпе, DELG (Dictionnaire etymologique de [а [аngие grecque, Histoire
des moи), Рапѕ 1974, S.V.; Н. Frisk,GEW (Griechisches etymologisches Worterbuch),
Heidelberg 1991, s.v Најнова семантичка и етимолошка анализа на зборот
'Ура<р(Ј) почнувајќи од најпрости зарези на коски сп. Ил. XVII, 599-600:
'Ypa'l'ev Ое Ol oO''toov axpt.; aiXIlТJ пол:\.)оаllаv'tо.;.. па се до пишување книги на
папирус и кожа, в. кај Ј. Chadwick, Lexicographica Graeca. Contributions (о the
Lexicography о/Ancient Greek, Oxford 1996, 79-87.
14 За обидите да се објасни појавата на писмото по натприроден
пат, в. горе УвО9.
15 се знаеше дека првите обиди за бележење квантитет биле кам
чиња и стапчиња, потоа скулптурни фигури и најпосле графички симболи.
Како што луѓето научиле да пишуваат долго време откако можеле да
зборуваат, исто така почнале да бележат бројки долго време откако нау
чиле да бројат. Доскоро беше прифатено мислењето дека најпрво во Еги
пет биле употребени артефакти (фигури) како симболи на бројки и пред
мети, околу 3400 год. пред Хр., а потоа во Месопотамија околу 3000 год.
пред Хр., сп. D. Е. Smith w.1. LeVeque, "Numerals and Nшneгаl Systems", Еnсу
clopaedia Britanica. vol. 16,756-760. Меѓутоа, во последно време се открие
ни во Месопотамија многу постари такви фигури, од 8000 год. пред Хр.
16 D. Schmandt-Besserat, 1992, со литературата за археолошките от
критија и нивната интерпретација. Сп. од истата и How Writing Сате About,
Univ. Техаѕ Press, Аuѕtiп, 1996, скратено издание на претходната студија.
S.V.;

.

.
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Сиcrем за предметво броење со глииени фигури
3. Видовме дека митовите од сите врем·иња го претставу
ваат писмото наполно оформено како "појава од еден ден и миг".
Но археологијата и други науки открија неоспорни факти на ево
лутивен развој на писмото, како и во сите други појави. Deпiѕе
Ѕсhmaпdt-Веѕѕerat, по околу дваесетгодипrnи макотрпни истражува
ња, анализи и класификации на околу 8000 примероци на такви
симболи од 116 локалитети во Иран, Ирак, Либан, Турција и други
места на Блискиот Исток открила дека месопотамиското писмо се
развило од еден систем за броење. Врз основа на тоа таа заклучи
дека фигурките за броење биле прв изум и извор за апстрактно
бележење бројки. Системот се оформил паралелно со развојот на
поледелството, кога луѓето имале во изобилство материјал, глина,
која може да се обликува на разни начини, а потоа од овој систем
се развиле и идеографски и Фонетски знаци.
Овој непосреден претходник на писмото бил систем на сим
боли, мали артефакти, обично моделирани од глина, а потоа пече
ни. Ваквиот систем за нумерички ознаки потекнува уште од нео
литскиот период, што се гледа од најстарите фигурки, извајани од
камен. Глинените биле полесно обликувани во различни видови и
форми. Besserat откри 16 главни видови на такви калкули: конусни,
топчести, плоски (дисковицни), цилиндрични, четиристрани, јајце
видни, четириаголни, триаголни, купести, спирални, ромбоидни,
потоа, садови, оружја, животни и мешани форми. Некои од овие
основни видови се документирани со по 20-50, а дисковидните со
околу стотина варијанти. Така, таа диференцира и класифицира
околу 500 варијанти на такви Фигури-калкули (в. илустрацин на
еден избор на такви артефакти). Со нив луѓето се служеле за
водење примитивно книговодство во неолитската, предисториска
епоха. Така, тие евидентирале и броеле добиток, разни стоки и
предмети. Системот тоа го овозможувал со својата дводимензио
налност. Фигурките едновремено покажувале и број и предмет, а
бидејќи биле независни од фонетиката, со нив можеле да се слу
жат луѓе што зборувале разни јазици, само ако го разбирале систе
мот.
Според Schmandt-Besserat цилиндричните и долгнавесто-дис
ковидните фигурки означувале глави ситен добиток (овци, кози)
цело
без спецификафIја на нивната возраст и пол; сплескан диск
стадо (веројатно со определен број глави); конусните
мала мера
=

=

жито; сферичните

=

голема мера жито (секогаш точно определе
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на, како ваган, кутел, IIIИНИк, осмак
масло; тетрахедрон

=

итн.);

јајцевидните

=

rpниња

единица за работа и др. Фигурките во форма

на садови, Оружја и глави на животни се лесно препознатливи,
како пиктоrpами. Така, наместо камчиња, полжавчиња или рабу
ши, сега рачно изработени фигурки во разни форми со преносно
значење многу попрецизно пренесувале двојна информација. До
дека рабушите се бесмислени надвор од контекстот, симболите
фигурки можеле секогаш и од секого да бидат разбрани само ако
се знаеле нивните условни форми.

Сл. 2

-

Разни видови фигури-калкули пронајдени во Урук, Ирак
(според D. Sch.-Besserat, Before Wrtting, 56)

Симболите биле предвесници на пиктоrpамите. Секоја фи
гурка имала свое значење, исто како и подоцнежните пиктоrpами.
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Најголемата новина, сепак, бил фактот што симболите претставу
вале сисШем. Овој систем функционирал така што со установените
форми на фигурките се пренесувала информација за различни ка
тегории на продукти, број и веЛИЧIШИ, што порано не можело да се
предаде со камчиња или рабуши. со различните форми на симбо
лите прецизно се дефинираат предметите, видот, количините, без
ризик дека ќе биде изневерено памтењето, или дека ќе бидат по
грешно разбрани. Освен тоа, системот бил отворен, така што се
когаш можеле да се додадат нови симболи во различен вид и со по
себно значење. Симболите-фигурки биле прв КО9, најстар систем
од условни знаци за предавање информации.
Откако подробно ги проучила начините за броење, Besserat
во првиот том од спомнатата студија прецизно ги опиша, класифи
цира и ги илустрира материјалните докази за сметање. Според неа
тоа е еден вид "конкретно" броење во сразмер 1 : 1 во времето
кога уште не биле измислени апстрактните бројки.
Како што спомнавме, калкулите, што служеле за таа цел,
не биле природни предмети, а артефакти. со развојот на економи
јата и во зависност од нејзините потреби, еволуирале и средствата
за водење евиденција во поледелството, сточарството, занаетчи
ството и други социоекономски гранки. Начинот на чување на кал
кулите бил двоен. Едни од нив се продупени, за да можат да се чу
ваат нанижани на врвка, а други се чувале во специјални глинени
омоти, "пликови", јајцевидни и цилиндрични садови, што би одго
варале на современите фасцикли. Врз површината на тие топки,
уште додека била глината мека, се втиснувал печат, Фигурка-кал
кула, или се врежувале други знаци. Откриени се многубројни так
ви омоти со калкули што се наоѓале во нив (в. илустр. 4).
Терминот "tokens", со кој Besserat ги нарекува фигурките,
има повеќе значења (знаци, симболи, материјални докази); тој на
зив не укажува на нивната природа како артефакти, а поскоро на
функциите, што Besserat открива дека ги имале. Во првите неколку
милениуми бил доволен еден ваков примитивен систем за водење
евиденција. Тој брзо се ширел на голема територија на Блискиот
Исток без битни промени во начинот на предавање информации.
Меѓутоа, почнувајќи од IV милениум, судејќи по археолошките
наоди, се зголемува разновидноста и сложеноста на калкулите со
разни иновации. Во зависнocr од потребите на економијата, овој
систем постојано се збогатувал со нови форми и станувал уште
покомплексен17•
17

Cf. Е. L. Bennett, Jr., Minos N.S. 27-28, 334-337.
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Отпрвин фор:мите биле примитивни геометриски (конусни
и многустрани). Ретко личеле на реални предмети што се броеле.
Односот меѓу знаците и предметите е аuсшрак:шен и условен: еден
знак

==

еден предмет; една форма

=

еден специфичен вид на мате

рија, продукт, стока (жито, течност итн.), означени посебно со со
одветни знаци. Така, во системот за броење иlили трансакции, про
цедурата била таква, што се собирала секоја единица од посебните

Во вид на пази

Сл.

Во вид на

ЖИВОТIIИ

4 - Разпи видови Фигури-калкули и плик од Нуци
(според D. Sch.-Besserat, Bifore Writing, 8, 57)
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видови засебно. Кон IV милениум знаците станале премногу сло
жени,

што

(околу

се гледа од големиот број на различните подвидови

500). Има знаци кои веројатно означуваат мерени или брое

ни предмети. Во оваа фаза на нумеричкиот систем

со

разнообраз

ни ознаки на различни материи D. Besserat и Е. L. Bennett гледаат
веќе зародоци на првото писмо во Месопотамија.
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Сложеки фlfryри

Сл. 5

-

Класификација на пронајдените калкули чувани во пликови или
нанижани на врвца

Почетен crадиум 80 раЗ80јот на Фонетското писмо
4. Замената на Фигурите со врежани, оди. втиснати знаци
врз омотот, била прв чекор кон пишување. Омотите најдени во
Суса со фигури внатре и ознаки со симболи и рески однадвор им
претходат на првите натписи на глинени плочки. Одвај негде кон
крајот на IV милениум луѓето увиделе дека не се неопходни глине
ните омоти за да се чуваат во нив фигурки, штом такви информа
ции биле одбележени и на нивната површииа. Поради тоа "плико
витеН биле елиминирани, а наместо нив се правеле глинени плоч
ки, прво овални како омотите, а потоа плоски, на кои со остар
предмет се врежувале знаци слични на "пиктограми". Всушност,

II

-
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според Бесерат идејните и Фонетските знаци не биле слики на са
мите предмети, а на Фигурките што порано ги чувале во "плико:ви"
или нанижани на врвка. Така, писмото резултирало не само од но
вите бирократски потреби, туку и од пронаоѓањето средство за ап
страктно броење. Изброениот предмет и ознаката за квантитет,
кои порано се предавале наедно, најпосле биле разделени, за што
биле потребни два вида знаци - еден за видот на стоката и друг за
количина (број). Врежаните знаци не се повторувале како фигур
ките во сразмер 1

:

1, а само со еден симбол за видот на стоката (на

пр. грне масло), додека бројот на грнињата се предавал со клино
писни засеци покрај него. Така системот за бележење единици на
стоки еволуирал со ново апстрактно значење. Авторката се обиду
на

да докаже дека месопотамиското писмо не било развиено од

пиктограми, а од тридимензионални фигури за броење. Таа уште
забележува дека потребата за пишување не се појавила за прв пат
во развиените градови, а околу 5000 години пред тоа, со поче
тоците на поледелството. Потоа писмото еволуирало во зависност
од социоекономските и мисловните промени кај луѓето. Наедно
таа докажува дека бројките не биле пронајдени по појавата на пис
мото, а обратно, дека писмото се развило од стариот систем за
регистрирање броеви.

Сл. 6

-

,

Плик со калкули, пронајден во Урук, Ирак
(според D. Sch.-Besserat, Before Writing, 122)
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Професорот АЛ. Опенхајм (A.L.Oppenheim) од Чикашкиот
универзитет во 1959 год. објави интересен труд18 за начинот како
се регистрирале бројки на Блискиот Исток во П милениум пред

Сл. 7 Перфорирани дисковидни калкули од Урук, Ирак
(според D. Sch.-Besserat, How Writing Саmе About, 40)

Хр. Тој опшпува една заоблена, јајцевидна глинена плочка, откри
ена во 1929 во Нуци, северно од Вавилон, паралелно со една нор
мална, плоска глинена плочка, испшпана со клинопис. Плочките
се однесуваат за иста трансакција, а

Й припаѓале на фамилијата Ри

hiѕenпi, син на Миѕари. Клинописниот натпис на заоблената плочка
претставува попис на ситен добиток:
21објагнета овца

6 женски јагниња
8 наполно израснати овни
4 маIIIКИ јагниња
6 окозени кози
1јарец
3 женски јариња
l9
Печат на овчарот Ziqапu •
Кога ја отворил заоблената Gајцевидна) плочка, открил
дека таа содржи внатре 49 фигурки од различна големина, кои на
18

..on an Operational Device in Mesopotamian Вшеаистсу", Јоиrnаl о/
NearEasternStudies 18, 1959, 121-128.
19

D. Sch.-Besserat, О.с. 8-9.
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полно оДговараат на горниот опис на животните. Оваа "заоблена"
плочка е, всушност, омот, еден вид фаCIЏIкла за чување на спомна
тите фигурки

(= калкули). За Бесерат таа претставува клуч за раз

бирање на старата нумеричка система, како каменот од Розета

(Rashid) што му послужил на

Шамполион за дешифрирање на еги

петските хиероглифи. Таа покажува дека имало двојно книговод

ство: со клинописен запис, но и со фигурки од стариот начин на

броење.

5. Сличен начин на броење се задржал на Блискиот Исток

долго по откривањето на писмото во историско време. Во кн N,
.

гл. 92 на својата исторuја Херодот раскажува како персискиот
цар Дариј (521-486 г.) тргнал со огромна војска против Скитите, го
минал Хелеспонт и се упатил кон Истар (Дунав) на закажано мес

то, каде што по море биле испратени Грци-Јонци да изградат мост
додека тој со војската по суво низ Тракија стигне таму. Кога патем

Дариј дошол до реката Артеск во ОДРиската земја, ir назначил на

војската едно место и наредил секој војник минувајќи таму да
фрли по едно каменче. Кога поминала војската, на тоа место оста

вила зад себе големи купишта каменчиња. Историчарите и архео

лозите до денес се чудат што претставуваат тие грамади камчиња.

Тоа е, всушност, остаток од стариот начин на броење, како што се

евидентирале стоки и предмети во сразмер 1 : 1 (една фигурка
еден артикал, едно камче

=

=

еден војник).

Кај Херодот е спомнат уште еден начин за регистрирање

бројни количини. Во кн VП, гл. 60 тој раскажува како се броело за
време на Дариевиот син, персискиот цар Ксеркс (486-465 г.): "Тие
броеја на ваков начин. Собираа на едно место мноштво лytе и ги
.

натискаа колку е можно повеќе, а потоа околу нив цртаа круг. От
како ќе го одбележеа кругот и ќе ги пуштеа лytето, тие по лини

јата од периферијата на кругот правеа ѕид висок колку до појас на
еден возрасен човек. А кога ќе го направеа ѕидот, тие водеа трупи
и ги натискаа во которот, се додека не ги 'избројат' сите на ваков

начин". Овој начин е, всушност, броење во групи како стада овци
(сп. 09исеја, XN, 100-109), мерење жито со волумен (кутел, ши

ник, тагар и

др.), -

течност со садови (грниња, акови, амфори),

броење јајца со дузини и парови итн.20

20 Кај Херодот (IV. 97-98) е познат ynrгe еден начин на пресметну
вање. Откако го минал со војската мостот на Истар (Дунав) на својот по
ход против Скитите, Дариј прво им наредил на Грците да го срушат мос
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Во непосредно coceдcrвo на Персија, во јужна Месопота
м:и:ја (Сумер) , биле одамна познати писмени знаци со нумерички
вредности. Системот на броењето бил децимален, преплетен со
хексагезималниот. За единица се употребувал еден вертикален
клинописен засек, или полукружна црта отворена в лево (V, или
) 1 ), за десет - хоризонтален клин, свртен в лево или точка «,
или. :;:: 10), а за 60 - еден хоризонтален клин в десно и еден верти
=

кален (>V
ма десетка

60). Во Вавилон бил изм:и:слен како броен знак за голе

(100) -

круг

(О). Познати биле

знаци и за аритметички

операции: хоризонтален засек в десно по еден поголем вертикален
клин означува м:и:нус (на пр. « <

Ф>VV =28),

со повторување на

знаци за десетки и единици до шеесет, а за броевите преку
употребувал мешан систем21•

60

се

Вакви нумерички знаци се употребувале долго уште пред
дефинитивно да се оформ:и: графичкиот систем на клинописот. Но
иако овој систем бил рано преземен во Персија и се практикувал
таму со векови, народната традиција за "предметно" и "стадно"
(групно) броење продолжила се до v век пред Хр., како што се
гледа и од горните два расказа на Херодот. Такви случаи на тради
ционално народно бел жење количини имало и подоцна и кај дру
ги народи, при

се што таму одамна биле познати писмени нумери

чки знаци и алфабетско фонетско писмо.

Предалфабетски писма
6. а. Клучен проблем во рзt3војот на писмото било открива
њето на знаци што ќе претставуваат одделни гласови, а не само
тот, НО по советот на еден од неговите советници тој ја променил заповед
та. На еден ремен направил 60 јазли и им рекол на мајсторите да одврзу
ваат по еден јазел секој ден по неговото замннување во Скитиј"" Ако не се
врати и по одврзувањето на 6О-иот јазел, тогаш нека го срушат мостот.
Овој начин на бележење броеви со јазли е сличен на перуанските кипуи,
јаже со јазли и разнобојни приврзоци (црната боја
црвената

војна, жолтата

=

=

смрт, белата

мир,

злато, зелената :;:: жито итн.) . Прво тие озна

чувале бројки, а потоа и други информации. со нив се водела и државна
евиденција и статистика. Имало кипуи и со преку сто јазли. Но, во 1583
год. Католичкиот концил во ЛИма решил да се спалат сите кипуи "зашто
се тие дело на ѓаволот, а оние што ги кријат, да се казнат". Повеќето
истражувачи на кипуите констатирале дека тие првобитно означувале
бројки, а потоа биле употребувани и со друга посложена функција, сп.
КulШ1diiс,
21

О.с.

69-76.

W. Ј. LeVeque, "Numerals апd Numeral Systems",
Cf. D. Е. Smith
EncyclopaediaBritanicat уоl. 16, 1967,756-760.
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идеи или цели зборови. Најстариот стадиум од ова откритие е по
сведочен во илјадниците глинени плочки со клииопис, откопани во
урнатините на стариот сумерски град Ур(ук) во долниот тек на Еу
фрат. Најстарите знаци на су.мерскошо uuс.мо се слики на предме
ти, нефонетски логограми (овца, риба, птица), прво од отпечатоци
на печени глинени фигурки со кои се искажувал и нивниот број.
Забележително е дека пред нив и на плочките фигураат договорни
знаци со апстрактна бројна вредност. Првото писмо е без грамати
чки елементи. Него можеле да го читаат и оние што не го знаеле

сумерскиот јазик, како денес цифрите, на пр. 4 (чешuрu, 't€O'O'ap€ ,

quafuor, four, vier, во индоевропските јазици, а nelja индонезиски).
Постепено знаците биле се повеќе стилизирани и поапстрактни.
Со комбинација од старите знаци биле образувани и нови.

Rs.

Vs.

Сл.

8

- Плочка со клинопис од збирката на
Археолошкиот музеј во Загреб

Најважен прогрес е направен кога во сумерското писмо
биле откриени знаци за фонетско изразување на апстрактни имен
ки кои не можеле да се претстават визуелно. Таков збор е на пр.
поимот жuвош. Тој е претставен со сликата на сшрела, чиј изговор
ti, во сумерскиот се поклопува со зборот за живот. Така nиктогра
мот на сшрела имал двојно значење: сшрела и жuвош. Со посебен
знак се детерминирале значењата едно од друго врз принципот на
ребусJi2• Акадскиот клииописен знак

+

=

ра, кој означува кралски

221. Diamond, Gиns, Gerтs, and Steel. тпе Fate оЈНиmаn Ѕосјепеѕ, N.-Y.,

London 1999,

22088.

54

см т
о
о
П јава и разв ј на пи о о

скептар првобитно бил слика на гранка од дрво, која во протоми
дискиот има гласовна вредност ра. Интересно, и во критско-микен
ските писма овој знак има слоговна вредност на ра. Еднаш откриен
овој фонетски принцип, Сумерците и др. народи почнале да го
применуваат и за апстракни именки, го употребувале за пишување
слогови и одделни флексивни граматички елементи.
Така, сумерското писмо постепено станало комплексен
систем од три вида знаци: а. логограми (пиктограми) за одделни
зборови; б. Фонетски знаци за изговор на слогови и граматички
елементи или делови од зборови и в. детерминантни знаци за раз
решување на омонимии. Фонетските знаци во сумерското писмо
не биле ни чисти силабограми, ни само логограми. Еден клинопи
сен знак можел да има неколку фонетски вредности, како збор,
слог или глас, диференциран со посебни дијакритички знаци.

б. Интересно е дека и второто самостојно развиено писмо
од cpe91-l0амеРU1Са1-lС1СОШО индигено население во Јужно Мексико
содржи напреднати астрономски и календарски пресметки, што
покажува дека и таму бројките им претходеле, или во најмала рака
се развивале паралелно со фонетските знаци. Досега има откриено
десетииа средноамерикански хиероглифски писма. Сите тие меѓу
себе покажуваат извесна сродност, но и значителни разлики. Нај
старото потекнува од околу 600 год. пред Хр., но најмногу е посве
дочено, како што веќе спомнавме, Uuс.моШо 1-la Маuше од крајот на

m век на нашата ера.
Независно од самостојното потекло и различните форми
на знаците, писмото на Маите е организирано врз принципи слич
ни на оние од сумерското писмо. И тоа се служи со логограми и
фонетски знаци. Логограмите за апстрактни зборови се изведени
врз принципот на ребуси, т.е. апстрактната именка е напишана
како назив на конкретен предмет со додатни знаци за диференци
рање. Има и слоговни знаци како во јапонското lшna и во линеар
ните критско-микенски писма (ра, ре, pi, ро, ри), настанати со издво
јување на почетниот слог на даден збор (конкретен предмет), спо
ред акроФонскиот принцип. Така, слоговниот знак за nе овде е из
разен со идеограма за оuaШ1Са, која на Маја-јазикот гласи neh23•
Најголем број од Маја хиероглифите се напишани во една комби
нација со затворени слогови (сус/4, сообразно со структурата на
јазикот за кое било писмото измислено.
23

Ј. Diamond, о.с., 222.

24

Т. G. Palaima, Unlocking the Secrets о/Ancient Writing, Аиѕtin, 2000, 25.

п

-

Бројките им претходат на буквите

55

Паралелите меѓу средноамериканските и месопотамиските
писма сведочат за универзалноста на човечкото творештво. Иако
немаат ни генетска ни структурална врска, тие приспособиле пис·
ма на сличен начин. Откритијата до кои дошле Сумерците, ги про
нашле независно и Маите.

(според Т.а.

Сл. 9
Palaima,

Фрагмент од писмото на Манте
Unlocking the Secrets о/Ancient Writing, Аиѕtin, 2000, IУ)
-

Со исклучок можеби на египетското и кинеското, сите дру.
ги писмени системи се модификација на сумерското. Главната при

чина зошто има толку малку независни, оригинални писма, се крие
во големата тешкотија да се измисли ново писмо. Сумерското има
долга предисторија со векови и милениуми. Создавањето на пове
ќе или помалку успешни варијанти зависи дали е тоа адаптирано
од вешта рака и дали било радо npифатено и поддржано од пови
сока власт во општеството, како на Крит, во Индија, Етиоnиjа и
други страни.
в. Појавата и развојот на Фонетските и нумеричките знаци
во најстарите, ире9алфабешскu иис.ма на евроиски шерен заслужу·
ваат посебно внимание поради две причини: прво, да се види дали
тие се (наполно) оригинални, или повлијаени однадвор и, второ,
каков е нивниот удел во понатамошниот развој на европските пис
ма. Алфабетот не е прво грчко писмо. Ми:кенските Грци се служе
ле со слоговно писмо, приспособено од минојското линеарно А пи
смо околу 1600 година пред Хр.
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Критско-микенски писма: Преглед на знаци од хиероглифското,
линеарното А и линеарното Бе писмо
(според Ј.-Р. Olivier, Problems in Decipherment, 1989,58)
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Најстаро досега познато европско писмо се зародило во
Медитеранот, на островот Крит, кон крајот на Ш или почетокот на
П милениум пред Хр. Во текот на П милениум пред Хр. овде имало

писменост во три графички системи: хuеРОlЛUФСКО, лuнеарно А и
лuнеарно Бе аис.мо. Сите три се силабични (хиероглифското и

линеарното А веројатно, а линеарното Бе сигурно). Називите на
писмата се условни. Така ги крстил познатиот англиски археолог
Артур Еванс, којшто прв и ги открил25 И сметал дека трите се

генетски поврзани. Според него тоа биле само различни фази на

упростување и усовршување на една иста писменост со која се пи

шувале текстови од еден ист јазик26• Тоа сфаќање е зависно од

спомнатата пиктографска теорија. Преминот од пиктографско
слоговно

ги

(

фонетско) писмо не е познат од историјата на дру

писма. Разликите во критските писма се должат на различните

јазици и различното време на нивната употреба. Денес со сигур
ност се знае дека првите две се .минојски, а третото .микенско. Со
првите се пишувало на камен, филдиш, кожа, пергамент и др., но

најчесто, а за линеарното Бе исклучиво, како материјал за пишу
вање се употребувале глинени плочки со зашилен предмет, на вази
и со боја. Плочките не биле специјално печени, како сумерските и

вавилонските, а само сушени на сонце. Критските, како и оние од
сувоземна Грција (Пил, Микена, Тиринт, Теба) се зачувани до де
нес, благодарение на пожарите во кои дворците изгореле, а плоч
ките, испечени, останале да сведочат за една стара сјајна цивилиза
ција.
Уште на крајот на минатиот и почетокот на нашиов век
Еванс сосема правилно ги диференцирал и опишал нивните знаци.
При се што меѓу нив има и извесни разлики, во основата сите три
27
се состојат од три вида знаци: бројкu, И9е02ра.ми и сл020внu зна25

Cf. Јоиrnаl

0

1 Hellenic

Studies 14, 1894, 362; Аnnиаl

0

1 thе

British

School 01 Archae%gy, No 9, 1903, 52-53. Подробна библиографија за овие
писма до 1979 год. в. кај А Heubeck, Archaeologia Ноmепса Х SchriJt, Gottin
gen 1979,1-73.

26 Во Египет, навистина, биле во употреба три различни писма
(хиероглиФско, хиератско и демотско) за ист јазик, но не е таков случајот

со критските писма. Текстовите со линеарно Бе

се

грчки, додека оние

со

линеарно А, иако во извесна мера можат да се читаат со Фонетските вред
ности на линеарот Бе, јазикот е непознат, минојски.
27

По аналогија на други графички системи беше сосема јасно

дека идеограмите даваат идеја, или го набележуваат продуктот, или видот
на материјалот, потоа - лица или животни, без да е потребно тие да се
ознаqyваат логографски.
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цt18• Теоретски тој ја поддржал оваа дистинкција дури "кога во
практика и ја допуштал верата во пи:ктографското потекло на зна
ците да ја замагли нивната интерпретацијаН29• Тој точно го деши
фрирал децималниот систем на бројките, којшто е идентичен кај
аритмограмите во сите три вида писма и утврдил дека на натписи
те се набројуваат предмети, означени со идеограми, а со слоговни
те знаци се објаснува какви трансакции се извршени, или допрва
треба да се извршат. Тоа е се потврдено со дешифрирањето на ли
неарното Бе писмо.
а. Првото,

пиктографско или

хuер02ЛUфСКо писмо, од Еванс било наречено
еtllеокрuшско. Но тоа не е ни хиероглифско од

егиnетски тип, ниту пак пиктографско, какво што е современото
кинеско. Тоа е, всушност, слоговно, со околу стотина знаци кои се
уште не се прочитани. Причина за тоа е малиот број натnиси со
овој вид писмо: околу 200 печатIf30 и околу стотина кратки натnи
cIf31. Дискот од Фаистос, којшто потекнува од околу 1700 год. пред
Тие се јавуваат во групи, обично од два, три, поретко четири до
шест знаци. Нивниот број изнесува меѓу 70 и 80,најмногу до 100 и судејќи
според другите писма: хетитското хиероглиФско, кипарскиот силабар и

др., јасно беше дека и знаците од овој вид во линерните критски писма се
силабограми, за бележење на отворени слогови: Iш, ke, ki, ko, lш; ра, ре, рј,
ро, ри итн. или чнсти вокали. Овие силабограми често се среќаваат упо
требени и изолирано, не во групи и затоа не е лесно да се диференцираат
од идеограмите. По два-три знака од овој вид понекогаш
рани, преплетени заедно, на пр. МЕ + RI

=

се

јавуваат леги

me-li 'мед'. Ваквите лигатури

имаат функција на идеограми.
29

у. Dиhou:x, Еtиdеѕ Мјnоеnnеѕ

30

Печатите

се

1, Le lineaire А, Louvain 1978, 6.

мошне комплицирани хералдички документи, кои

содржат извесна порака, но пред се тие
те печати со хиероглифско писмо

лубројни

се

се

се

доказ за сопственост. Критски

кратки, со по еден до два знака. Ма

печатите со повеќе знаци од источен Крит, в. илустрација кај

А. Heubeck, Archaeologia Homerica Х Schrift, Gбttingеn, 1979, 2, 3, 5; најобемеи,

во исто време и најсложен е четвоространиот хиероглифски печат од бел
стеатит, должина 3,95 см., којшто се чува во Националниот музеј во Ати

на, бр. 8915, в. илустрација кај Оливие, Весшnuк 9peBneii uсшорuu, 1994,
Но. 4, стр. 115.

31 Најстари натписи со овој вид писмо се најдени во Арханес, ма
настир Одигитрија во долината Месара и во с. Пангалохори во близина на
Ретимнон. Според L. Ооdшt, Les ecritures Сrfзtоisеѕ et lе Ваѕѕјn Mediterraneen,
Асаderniе des Inscriptions et Belles-Lettres, Ршѕ 1994,707-731, тие датираат
меѓу 2250-2000 год. пред Хр. Во Кнос Еванс, оо.С. открил депо со хиеро
глифски натписи, повеќето печати, од околу 1800-1700 год. пред. Хр. Спо
ред Оливие (Ј.-Р. Olivier), "La scritura g eroglifica cretese", La Parola del Passato,
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Хр. е, всушност, "прв оmечатен текст". Знаците се omечатоци од
фигурк:и додека глината била мека, а отпосле дискот бил испечен.
Не е сигурно дали сек:ирата од Аркалохори со натпис потекнува од
Крит. Како подвижен предмет, таа можела да биде овде пренесена
и од друго местоЗ2•
Потеклото на хиероглиФското писмо е непознато. Можеби
е измислено на Крит, а не може да се исклучи ни претпоставката
дека било увезено однадвор, но не се знае од каде. Ниедно познато
писмо од Азија или Египет не е слично со ова. Нумеричк:иот сис
тем у:кажува на извесна сродност со египетск:иот, но само со не
гово влијание не можат да се објаснат сите детали. Многу повеќе
заедничк:и црти има со месопотамиск:иот (види подолу т. 7) Почет
ните единици од 1 до 4, навистина се исти, но тоа е спонтана ими

(1111), а знаците од 5 и натаму, за
10,100 и 1000, во египетските хиероглифи се наполно различни (на

тација на прстите од една рака

пиктографск:и натпис од Малија е Документирана цифра од 7.000 ).
Во досега откриените натписи со пиктографско и линеарно А
писмо, т.е. во графичк:и оформените минојск:и писма, не се среќа
"Thе Possible Methods in Deciphering the Pictographic Cre
Y.Duhoux, Th. О. Рalairna and Ј. Belll1ett,
Louvain-la-Neuve, 1989,39-58; - "иѕ ecritures cretoises", Les civilisations egeen
nеѕ du Neolitique et de l'Age du Bronze, рш R. Treuil - Р. Darcque, etc., Nouvelle
Clio, РаПѕ 1989,237-252; - "The Relationship between Inscriptions оп Hieroglyphic
Seals and Those Written оп Archival Documents", Aegean Seals, SeaZings аnd
Adтinistration, ed. by Т. О. Palaima, Liege 1990, 11-24; ВесiПНUК 9ревнеu

311166, 1976, 17-23;

-

tan Script", ProbZems јn Decipherment, by

ucillopuu, 1994, НО. 4, стр. 115, не е сочуван ни еден милионити дел од нат
писите со ова писмо. Тоа сигурно не било измислено само за овие околу

300 документи. Следи полно издание на хиероглифските натписи од Ј.-Р.

Olivier - L. Godart, Соrpиs Нieroglyphicaruт Јnѕспрпоnит Cretae (СНЈС), Etudes
Cretoises. Т. Palairna, 2004, 269-301.
32 Такви подвижни предмети се, веројатно, и камените плочки со
врежани писмеНИ знаци, најдени и кај нас во селата Шопско Рударе, Кра
товско и Јамиurrе, ПробиII.lТИПСКО. Врз основа на такви поединечни при
мероци ризично е да се прават далекусежни заклучоци за ,,почетоците на
светската писменост" на овој терен, сп. д. Алексовски, Нова Маке90нuја
од 26 јуни 1992 год., стр. 10. А ако се напишани овде, треба да се има на ум
фактот дека е тоа рударски крај; овде биле испраќани за работа во јами и
писмени луѓе. Оние што ги врежале натписите на спомнатите плочки, мо

жеби, биле робови, меѓу кои имало и писмеНИ од медитеранските страни,
каде што крстареле трговци и пирати од Феникија и други крајбрежни
места. Од автопсија можев да заклучам дека знаците од плочките не се
идеmични со оние на карпите во Кратовско. Врз основа на вака ограни
чен натписен материјал невозможно е да се пристапи кон нивно дешифри
рање.
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ва знак за 10.()(Х), а во микенското (линеарното Бе) има и таков
знак

(<;>)

,

што укажува на извесна еволуција.

Сочуваните текстови со минојските писма се фрагментар
ни, пишувани невешто. Во хиероглиФското нема ни цели речени
ци. Сепак и со овие писма се предаваат извесни информацни, јасни
за оној што ги пишувал и за оној кому му се упатувале. Околу 400
години (од околу 2100 до 1700 год. пред Хр., т.е. во периодот на пр
вите минојски дворци) Минојците се служеле со ова писмо. Не
.
спорно, тоа одиграло огромна улога во разВОЈОТ на егеЈската циви
.

лизација од минојскиот период. По 1700 год. пред Хр. на целата те
риторија на о. Крит И на соседните острови (Кипар, Кеос, Мелос,
па и на копното во Пелопонез) влегува во употреба линеарното А
писмо се до 1450 год. пред Хр., кога биле уништени вторите миној
ски дворци при една природна катастрофа33• Но хиероглиФското
писмо не престанало да се употребува по 1700 год. пред Хр. Има
докази дека извесно време се употребувале паралелно пиктограф
ското и линеарното А писм034, а во архивот на Малија се најдени
натписи од исто време со двете писма35•
33 Сега е познато дека таа катастрофа била предизвикана од
страпmата вулканска ерупција на островот Тера. Тогаш бил и разнесен
овој остров. При тоа од големите морски бранови била уништена миној
ската флота, со која кноскиот господар од Крит владеел над целото Сре
доземно Море и на која се должела неговата thalassokratia. Високите мор
ски бранови збришале и многу минојски приморски градови на Крит и
други егејски острови. Тогаш пропаднало силното минојско царство и по
оваа дата на Крит управувале од кноскиот дворец господари од друго пле
ме; сега со сигурност се знае дека тоа биле Грци, кои ја приспособиле ми
нојската писменост за грчки јазик. сп. М. Ventris
Ј. Chadwick, Docurnents јп
Мусепаеап Greek, II-nd ed. by Ј. Chadwick, Cambridge 1973, 28-36, 387-8; Ј.
Chadwick, Тhe Мусеnаеаn World, Cambridge 1976, рр. ЈХ-ХУ, 1-14.
-

34 Најмногу натписи (повеќе од една половина од сите) со линеар
но А писмо се најдеlШ во Хагија Триада; сите тие се од исто време, од една
неполна година; сите се од една иста категорија и ја одразуваат економ
ската активност на минојскиот дворец, но има натписи од линеарното А
писмо и со сакрална содржина, најдени на олтари во плаиински места. Се
претполага дека минојскиот дворец се наоtал во Фаистос, а дворецот во
Хагија Триада, на јужииот дел од островот, бил летна резиденција на ми
нојскиот господар. Овој дворец бил откопан од една италијанска експеди
ција во почетокот на хх век (1902-1905). се до 1945 год. архивот со лине
арннте А плочки не бил публикуван. Тогаш натписите се објавени прециз

но и со голема акрибија од Giovani Pugliese СапаteШ. Мопurnеnп Antichi, XL,
1945; сп. од истиот и Le epigraji di Hagia Triada јп Lineare А, Suplementos
Minos Nиm. 3, Salamanca 1963, а преиздадени и дополнети од L. Godart

-

а
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f}. Од лuнеарноШо А писмо досега се откриени околу 1500
натписи со околу 7.500 знаци. И тие се недоволни за неговото де
шифрирање. Поради тоа не се знае на кој јазик се пишувани тек
стовите со минојските писма. Исто така не е сигурно дали се рабо
ти за еден или два јазика. Но има факти кои укажуваат на анатоли
ско етничко, јазично и културно присуство на Крит во m и п миле
ниум пред Хр.

Сл. 12

Плочка со линеарно А писмо
од Хагија Триада (Крит) 117а

'У. Поинаква е положбата со .мuкенскоШо (линеарното Бе)
писмо, кое било раширено не само на Крит (во Кнос и Ханја), туку
и во сувоземна Грција (Пил, Микена, Тиринт, Теба), каде што

Olivier, GORILA, Recueil des јnsсујриоns en lineaire А, Paris, I, 1976, II, 1977; У.
Duhoux, Etudes Мјnоеnnеѕ 1, Louvain 1978. Досега мнозина се обидувале да го

депшфрираат писмото, но безуспешно. МетоДот на А. Furumark, Тhe Linear

А Tablets from Hagia Triada. Structure and Function, Opuscula Romana, XI:1,
Stockho1m 1976, е многу сериозен, но малиот број натписи не дозволува да

се направат потребните проверки на повеќе примери. Констатирано е де
ка има многу заеднички знаци во линеарните А и Бе писма, не само Mety
идеограмите, туку и Mety силабограмите, но ризично е според надвореш
ната сличност да се идентификуваат Фонетските вредности на знаците.
35

Cf. L. аodart, Les ecritures cretoises et lе Ваѕѕјn Mediterraneen, Paris

1994,707-710.
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досега се откриени преку 5.000 плочкп'6 со вкупно околу 60.000
знаци. Големиот број на знаци од ова писмо давал можност да се
прават најразлични анализи и класификации и, во 1952 год. Миха
ил Вентрис успеал да го прочита писмото во една архаична форма
на грчкиот јазик, постара за околу 500-600 години од хомерскиот.
Еванс сметал дека пиктографското писмо е предок на ли
неарното А, но според Olivier (оо.с.) ни тоа не е сосема сигурно. Со
сигурност може да се тврди само дека линеарното Бе (микенското)

е варијанта на линеарното А. Со помош на фонетските вредности
на силабограмите, исти или слични во двете писма, можат да се чи

таат одделни зборови и во линеарот А, меѓутоа, нивното значење е
непознато. Евидентно е дека и линеарното А писмо содржи три
основни КОМIIоненти: бројки, идеограми и силабограми. Тие не се

наполно идентични во сите детали со микенскнте, но во принцип

тие три категории на знаци се константни. Во линеарот А има
многубројни знаци за клазмограми (дропки, кои доаѓаат само зад
цели бројки, а не се среќаваат зад текстови што регистрираат ли
ца), различни од оние во линеарното Бе писм037•
Во овој процес, според Е. L. Bennett (о.с.) може да се види
паралела како се зародиле и развивале минојскнте и микенското
писмо. И во линеарните Бе натписи има плочки, па н цели серии

(на пр. KN Ус, РУ Уа и др.) со минимум фонетски (слоговни) ии

Освен на глинени плочки и на амфори со боја, досега не е
најден натпис со ова писмо на некој друг материјал. Само неупатени во
архаичната палеографија, поскоро пинакографија, можат да "откриваат"
знаци од линеарното Бе писмо и на карпи, сп. на пр. Маке90НСКО време 1 ,
бр. 2, окт. 1994, стр. 41 и бр. 3, ноем. 1994, стр. 40-41.

37 СО критските три писма генетски се поврзани уште две други:
кuuро-мuнојскошо, познато во три варијанти и кuuарскuош сuлабар. Ми
нојската писменост е пренесена на Кипар во XVI век пред Хр. во форма
на линеарното А писмо и се оформило т.н. кипро-минојско писмо. Арха
ичното кипро-минојско писмо, бр. 1, е познато од една плочка со околу
1000 знаци, најдена во Енкоми, а потекнува од околу 1500 год. пред Хр и
околу 200 фрагментарни натписи од XIП-ХП век со помалку од 1000 зна
ци. Кипро-минојското бр. 2 е документирано со три плочки од Енкоми (од
XII-XI век). Вкупниот број на знаците од овие плочки е околу 1.500. Ки
проминојското бр. 3 е документирано во Угарит, на сириското крајбрежје,
на две плочки со помалку од 300 знаци. Ниедна од овие три варијанти на
КИI1pо-минојското писмо не е дешнфрнрана поради малиот обем на нат
писниот материјал. Само кипарскиот силабар, којшто бил во употреба во
1 милениум пред Хр. на Кипар, паралелно со азбучното грчко писмо, е
дешифриран во минатиот век (1870 год.), зашто тој е документиран со
повеќе натписи, околу 1000 документи со 13.000 знаци.
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формации за името на лицето и местото, а со подробно и полно бе
лежење на нумеричките и метричките знаци, покрај идеограмнте
за материи и предмети. И овде пред бројките се бележат лица,

како и различни продукти и предмети со идеографски знаци. Во
други JIЛочки со линеарното Бе писмо примерите се со многу по
КОМJIЛицирана синтакса (како на пр. во En- и Та-серијата38) од су
мерските. Во извесна смнсла критските писма се во една понапред

ната фаза. Во развојот на логографските и Фонетските елементи
на овие писма немало директно вшqание од сумерските и асиро-ва
вилонските. Но, во нумеричките знаци, кои по секоја веројатност
им претходеле на силабограмнте, се забележуваат големн слич
ности.

Сл. 13

Плочка со линеарно Бе писмо од Теба, Fq 126

Нумеричките знаци за цели бројки на линеарното Бе и ли
неарното А, кои се идентични по вредност и без малку исти и по

форма, не отишле далеку од нумеричките знаци на критското пик
тографско, одн. хиероглиФско писмо. Во сите овие писма знаците
се пишуваат од лево на десно така што поголемнте бројки им
претходат на помалите. Во употребата и синтаксата на идеограмн
те и нумеричките знаци линеарното А и линеарното Бе се многу

блиски. Како систем тие се исти и со римските, само што немаат

посебни знаци за 5 и 50, ниту варијанти за 4 и 9. Овој систем, една
38

Како што нумеричките ознаки со различни форми на Исток

условиле развој на клинописи, заклучува Bennett, о.с., така и нумеричкиот
систем со идеографски ознаки за предметите на Крит довеле до развој на
хиероглиФското и линеарните А и Бе писма.
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ков во сите егејски писма, е далеку поynpостен од системот, каде
што, за да се напише поголем број предмети, требало да се повто
рува нивниот цртеж, на пр. пет овци се пишува со пет стилизирани
цртежи на овца. А во критските писма зад идеограмата на овца се
додава бројката на пет, што е многу попросто и поекономично за
бележење. Само по однос на дропките, како што спомнавме, нуме
ричките знаци на линеарното Бе писмо се разликуваат од оние на
линеарното А, каде што се многу посложени. Во 1950 Bennett прет
постаВIt9 дека овие биле развиени под влијание на египетските хи
ероглифски знаци, а првите биле повлијани од месопотамиските.
По објавувањето на резултатите од истражувањата на D.
Besserat, тој се коригира4О, истакнувајќи, прво, дека сличностите ме
ѓу нумеричките знаци на линеарот А и египетските не се доволни
да ја покажат вистинската зависност од египетскиот хиероглифски
модел. Освен тоа, тој признава дека порано не

го

зел под влијание

хронолошкиот фактор, а имено, ако имало египетско влијание,
тоа не било од хиероглифското, а од комплицираните знаци на хи
ератското писмо, какви што нема во линеарот А. Откритието на
Besserat јасно
ските писма.

го

покажа патот и начинот како се развиени и крит

Спомнавме дека сумерскиот систем за "бележење" бројки
брзо се ширел кон југозапад и од lV милениум станувал се поком
плексен, особено по однос на знаците што се додавале врз надво
решната страна на глинениот омот, каде што се чувале калкулите.
Покрај отпечатоците на Фигурките-калкули, на омотите се среќа
ваат се повеќе знаци за видот на предметите што се бројат иlили
мерат. Според Bennett поголемите знаци започнале да означуваат
цели единици, а помалите клинови - нивни делови, дропки.
На територии, каде што бил во употреба овој систем, мо
жело да има варијанти во самите фигурки-калкули и во нивната
употреба, одразувајќи ги разликите на локалните економии. Во се
кој економски центар фондот на знаците можел да се зголемува со
нови артикли (продукти од локалното производство). Секаде има
ло услови за диференцирање на поголеми и помали количества.
Следствено, се додавале и нови знаци, а во различно време и на
различни места се јавувале и посебни имања за бројните и метри
чките единици, како: ве9РО, шuнuк, кушел, аршuн, лuшар, ока, ки
---.-

-.-----

39

-

-

"Fractional quantities in Minoan bookeeping", АЈА 54, 1950,205-210.

40 "Мinоѕ and Мinуаѕ: Writing Aegean Меаѕшеѕ", Floreant Studia Мусе
naеа 1, 1999, 159-175.
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лоl.мешар и др. Такви, и.n:и видоизменети метрички единици на дру
ги места се јавуваат под други имиња.
Родословното дрво во развојот на месопотамискиот систем

за "бележење" бројки и мерки тешко може да се воспостави, за
што во неговата експанзија немало само една развојна

линија.

Се

која подоцнежна негова варијанта станувала модел за други систе

ми со нови модификации. Веппеtt претполага41 дека до појавата на
линеарното А и линеарното Бе писмо, освен во Месопотамија сли

чен систем со свои специфики имало и

во

Египет. Таков сигурно

имало и во Егејот, а тој бил и најважниот стимул за појава на пис

мо. Навистина таков досега не е откриен во егејскиот регион, но

до истражувањата на Besserat таков не бил археолошки докажан и

во Иран и Турција. И во микенска Грција немало еден единствен
систем за броење и мерење. Секој центар (Кнос, Пил, Микена,

Теба и др.) имал по нешто специфично, макар што во основата ну
меричкиот и метричкиот систем бил заеднички. Тоа се гледа и од
народните мерки на Балканот, посебно во Македонија, каде што

на мала територија се забележува голема разнообразност.

Бројки и мерки за тежииа и волумеи во егејскиот
и балкаискиот региои озиачеии со логограми
во лииеариите слоговии писма
7. Единиците од

1-9

се бележат со вертикалНи црти, исто

како и во сумерското писмо со вертикални клинови. Во хиеро

глифското писмо десетките (од

10-90)

се означени со задебелени

точки, исто како во сумерскиот нумерички cI{cтeM, со таа разлика

само, што во месопотамиските писма има посебен сло)У н знак за

60, како што видовме горе. Во линеарното А писмо, покрај точка

та за десетки се употребува и хоризонтална цртичка, што исто та

ка одговара на хоризонталниот клин во сумерското. Вавилонците,

кои го доразвиле хексагезималниот систем на бројки и мерки, из

мислиле знак во облик на круг за голема десетка, одн.

100.

Истиот

знак го среќаваме во сите три критски писма со вредност за

100.

Тој знак (круг), само со четири крстовидни цртички што излегу
ваат надвор од неговата периферија, означува

1000, а во линеарно
1000, со хоризоkтална цртичка (=10) во кругот има
10.000. Така бројката 12.342 ќе се напише на следниов

то Бе знакот за

вредност на

41 Floreant Studia Мусеnаеа 1,1999,166 ѕ.
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начин: е 8 80 = 11 со вакви цифри се бележат лица (со посебни
идеограми за мажи и жени), разни предмети: садови, коли, колца
•

итн., исто како и сумерските симболи, само со таа разлика што во

сумерското писмо нумеричките знаци им претходат на идеогра
мите, а во критско-микенските - им следат.
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- Нумерички знаци од линеарното Б писмо

Мерките за тежина и волумен во критско-микенските пис
ма се изразени со посебни знаци, логограми, исто како и во совре
мените графички системи, на пр.

$ (долар), f (фунта) итн. Нивната

метричка вредност покажува уште поголема зависност од месопо
тамискиот (сумерско-вавилонски) метрички систем, особено во

дропките. Иако во основата на аритмограмите (единиците што се
мерат) лежи децималниот систем, заедно со него е преплетен и

хексагезималниот. Така на пр. единицата за тежина, талент

(L

),

обично за мерење метали, е сличен на вавилонскиот, со тежина од

29 кгр, а тоа е без малку половина од основната мерка 60. Помалиот
дел од талентот ( М ) е 1/30, со тежина од 967 гр, а тој има 4 помали
дела ( N ) со по 242 гр; тие, се делат на 12 помали делови ( Р ) со по
20.2 гр, а овие на 6 уште помали ( Q ) со по 3.36 гр.42
Утврдувањето на апсолутната вредност на симболите за

волумен, како мерка за суви и течни материи во критските rillCMa,
Забележително е дека библискиот и угаритскиот талент е поде
лен на 50 мини, а не на 60. Вавилонскиот талент ја задржал својата тежин
ска мера во источниот Медитеран под влијание на трговската доминаци:ја
на Феникија, а не на Грците кои, особено во т.н. Темен век немале центра
лен авторитет, сп. М. Ventris

-

Ј. Chadwick, Documents

Cambridge 1956; П ed. by Ј. Chadwick 1973,59.

јп Мусепаеап

Greek.
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претставуваше посебен проблем. Првата сугестија на дешифрато

рот М. Ventris и неговиот соработник Ј.

Chadwick, во 1956 год., а врз
со
основа на споредбите
сумерските и вавилонските, за суви мате
36 л. Во
рии изнесуваше 120 л (еден коњски товар), а за течните
-

П издание на Docuтents (в. горе бел.

по системат
ските метролошки истражувања, тежината на сувите материи ја

33) Ј. Chadwick,

сведе на 96 л, а на течните - на 28.8 л.
Овие вредности дефинитивно беа потврдени со елшансlCU

ош lCушел npетставен на VШ меѓународен микенолошки колокви
ум, одржан во Охрид во 1985 год.4З Една единица на волумен за ме
рење суви материи, главно жuшо, а служи и за мерење површини
што можат да се посеат со соодветната количина жито, е поделена
на 10 помали единици (Т), кои одговараат на волуменот на стариот
македонски кутел. Според изгледот по долгата употреба, елшан
скиот кутел е стар најмалку 200 години. Според изјавите на наши
постари луѓе кутелот собирал 7.5 ока жито (nченица), што изнесу
ва токму 9.6 кг. Елшанскиот кутел од внатрешната страна до рач
ката има белези за половина и секоја од половинките е поделена
на уште по три дела, вкупно шест, исто како и микенското Т , кое
содржи 6 дела по 1.6 л. Оваа мера одговара на старинскиот маке
донски BazaH, а таа е поделена на 4 помали дела, претставени во
микенските документи како цраалlCа, или iрсШ.
Основната единица од мерките за волумен на течни мате
рии изнесува 28.8 л, а поделена е на три помали дела

(Ѕ), чија вред

ност е соодветна на Т за суви материи. Претnоследната и послед
ната (најмала) мерка за волумен имаат иста форма и иста волуме
тричка вредност како за суви, така и за течни материи. Се забеле

жува голема доследност во системот на anсолутната вредност на
мерките за волумен на суви и течни материи. За сите нив има по
себни знаци - логограми, кои се употребуваат во писмото многу
често и без нивното добро познавање не можат точно да се разбе
рат текстовите.
Знаците за цели броеви, идентични во сите три вида писма,
како што спомнавме, се лесно разбирливи. Тие се еден вид паси
43 Сп. Tractata Мусеnаеа. Proceedings о/ the vпf' Јпјетапопа! Collo
quium оn Мусеnаеаn Studies, МANU, Skopje, 1987, 55-64; cf. Е. L. Bennett, "То
Тзke the Меаѕше оп Мусеnaean Measures", Studies Еn Мусеnаеаn and Classical

Greek, Presentedtolohn Chadwick, MEnOSXX-ХХЈЈ, Salamanca 1987, 89-98; Р. Њ.
Ilievski, "Ѕоте Parallels between Balkan Popular and Мусenaеan Меаѕшеѕ of
Volume

for Dry Мaterials", :liva Antika 47, 1997,43-68.
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rpафија (писмо за сите) исто како современите арапски цифри44.
Нив секој ги разбира, а ги изговара различно според својот јазик.
Посложени и потешки за разбирање се клазмоrpамите

(дропки

те )45, кои се пишуваат само зад мерки за тежина и волумен, а нико
гаш не зад идеоrpами на лица и предмети што се бројат како еди
НИЦИ, или во парови46• Во мерките за тежина и волумен, а особено

во нивните делови, дропки, се забележува влијание на хексагези
малниот систем. Интересно е дека ваквите мерки биле во употре
ба од незапаметено време и на нашиве простори. Спомнатиот ел
uшнск:u к:ушел (една десетина од магарешки товар) со идентична
тежина како микенската и со истите шест подраздела, покажува
дека овде, како и во Медитеранот, индоевропскиот децимален ну
мерички систем бил преплетен со семитскиот хексагезимален од
Месопотамија. Може овде да се додаде дека источното влијание во
Македонија се засилило по освојувањата на Месопотамија во 331
год. пред Хр. од Александар Велики, кој планирал да го направи
Вавилон своја престолнина, но смртта го испреварила.
Во старословенското писмо фонетските знаци, буквите,
имаат нумеричка вредност, како и во други постари алфабетски
писма, што укажува на нивната поврзаност во rpафичкиот систем.
За тоа ќе стане збор и подолу во гл. т, т.

7.

и У, т. 5. Каква улога,

пак, одиrpале бројките и мерките во развојот не само на писмото,
туку и на целокупната култура и цивилизација, се гледа од најнова
та компјутерска техника, која е исцело заснована на точки и број
ки (в. долу гл. ут, т. 7). Спојот на едни со други и трансформација
та на бројките 80 Фонетски знаци послужија како силен стимул за
сеопшт проrpес.
44 Така тие се наречени затоа IIIТ O се во Европа пренесени од Ара
пите, инаку тие цифри потекнуваат од Индија, еп. F. Cajori, А Нiѕtшу о/Ма
thematics, 1980,97; Nag, 1999, 115.
45 Особено клазмоrpамите во линеарното А писмо се мошне ком
плицирани поради тоа IIIТO во нив се преплетени два система еден бина
рен: 112, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1164 и еден тринарен: 1/3, 1/61 1/24, 1/48, 1172, а
има знаци и за сложени дропки: 213, 416, 4/12, 3/24 и др., кои јасно откри
ваат хексагезимален нумерички систем. G. Pugliese-СапаtеШ, Моnитеnп Аn
tichi XL, 1945, најде преку 20 Т.Н. "метрички знаци" за дропки. Сп. и А. Furu
mark, Тhe Linear А. Tablets from Hagia Triada. Strncture and Function, Stockholm
1976,р. 7; У. Duhoux, О.е., р. 11ѕ.

46 Како на пр. епрег коњи, волови, понекогаш и оклопи (се мисли
на оклопи за борецот и возачот на борната кола), а ако станува збор за
еден коњ, покрај идеоrpамата на коњека глава се додава слогот МО ( 6v
FOC; "сам").

ПI
ПОЈАВА, РАЗВОЈ И АДАПТАЦИЈА
НА АЛФАБЕТСКИ ПИСМА
"ОУДОБН'tЕ БО ЕПb ПО[ЛЕЖДЕ ПОТIIОрНТН
НЕЖЕ Пр'bllОЕ ПIIОрНТН"
Црноризец Храбар

1. Гореспомнатите, како и сите други, силабички писма,

развиени во Месопотамија, Индија, Егејскиот Басен и др., претста
вуваат голем напредок во развојот на графичкиот систем. Лого

графско-силабичкиот систем стигнал до преодната фаза кон алфа
бетското, Фонетско писмо. Медитеранскиот басен, којшто природ
но поврзува три континента со нивните различни култури, е место
каде што постепениот развој на писмото достигнал полно совр

шенство во грчката азбука. Грците научиле многу нешто од своите
источни и јужни соседи, а една од највредните придобивки е веш

тината на писмото, прво слоговното, во средината на П милениум

пред Хр., а неколку векови потоа и аЈlфабетското консонантско
писмо, кое го усвоиле, го КОМIIлетирале и го усовршиле1•

Историјата на зараѓањето и почетниот развој на грчкиот
алфабет не е сосема јасна. Старата литерарна традиција содржи
ред спорни и контрадикторни митски тврдења за потеклото и дату

мот на грчкиот алфабет. Тоа го знаел и Црноризец Храбар. Во
едно, меѓутоа, НИКОЈ не се сомневал, а имено дека писмото го при

миле од Феничаните: ОУ ое Ф о ivtк:е

... ecrf)yayov ОtОаcrк:ал.ta e 'to-U
"Ел.л.llvа , к:а;' 01, к:а;' ура Ч.La'tа (Хдт. У, 57-58). Во митологијата

дури се нагласува дека Ка9МО од Феникија им ја донел писменоста

на Грците2• А името Кадмо, може да се пишува и со мала буква
I С( Платон, 3аКОllи 987d: ott1tep ау "Елл:т]vе<;
ар арФу 1tараш
(OO't, каМtoу et<; tЕЛо<; a1tepya Ovtat (Грците што-год презеле од не-Грците,

го направиле поубаво, т.е. го усовршиле) . За некои слабости во грчката
азбука сепак в. У. DuhO\lX, Zant 55, 2005, 57--62.
2

Фактот што во 1964 год. во микенскиот дел од Теба, Кадмеон, е
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како апелатив, поврзан со семитскиот корен qdm 'источен, дошлак
од Исток'; евр. qedem 'исток'; qadmonii 'народ од исток'. Ова значе
ње соодветствува на легендата според која Кадмо, синот на фени
чанскиот крал Агенор, дошол од Исток (Феникија или Египет) за
да ја бара сестра си Евроua, грабната од Зевс и пренесена на Крит.
Грците имаат и мит дека еден нивни вешт човек, Паламе9

(ПаЛаll'ЃЈOrt.; NаV1tЛш.;)

кого го спомнува и Црноризец Храбар, им го
измислил писмото, но ако се анализира етимолошки ова име, ќе се
види дека е и тоа симболично. Патронимикот NаV1tЛlО';, кој често се
изостава, е мошне показателен. Според Сгесихор (VI век пред Хр.),
тој претставува придавска форма од хипокористикот *Nаu1tЛо,;, из
ведена од името *NаV1tЛоFО'; што значи 'Морепловец'. Паламед,
според митологијата бил од Евбоја, еден долг остров кој се протега
од брегот на Атика кон север покрај тесалскиот брег, живеел во
време на Тројанската војна. Фактот што на Евбоја се зборувал и јон
ски дијалект, покажува дека ЖJfГелите на островот биле истоплеме
ници со Јонците. Комуникаци:ите меѓу Евбоја и јонските населби од
Мала Азија биле мошне живи. Познато е дека Евбојците биле до
бри морепловци и тргувале, разменувале стоки во Грција и по мало
азискиот и сирискиот брег, како и во јужна Италија преку евбојски
те колонии Кима и Питекуса. Самото име, пак, ПаЛаll 'ЃЈOrt е изведе
но од именката 1tаЛО:Il 11 'рака, дланка', и глаголската основа од ll'ЃJOO

Ilat 'мисЛи', веројатно со хаплологија на слогот -1111-, т.е. 'човек со
рака што мисли', оцн. 'што има мудра рака'. Додека во името на
ПРОllе8ef>.;

се истакнува промислата, мислењето пред нешто да се

направи, во името Паламед се потцртува вештото работење со рака.

Според митот Паламед им дал на Грците не само писмо,
туку открил lleTpa 1(а\ O'Ta8lloi, со што се укажува и на една поврза
ност меѓу букви, мерки и бројки. Хекатеј од УI век, претходник на
Херодот, веќе се спротивставил на традицијата дека Паламед ја
пронашол азбуката. Тој му го припишува изумот на Данај, којшто
дошол во Грција од Египет пред Феничанецот Кадмо, т.е. пак од
Исток, а Истокот во поглед на културата му претходел на Западот .
Херодот (У, 58-61) ја коригира традицијата, истакнувајќи дека Фе
ничанецот Кадмо им ја донесол азбуката на Грците. Според митот
Паламед се натпреварувал со Кадмо и со итриот Одисеј, но нај
Ba
o е што е претставен како пронаоѓач, поскоро адаптор на
азбуката и што ,,пронашол камчиња за броење". Сето тоа, како
што ќе видиме подолу, има длабока метафорична смисла.
најден месопотамиски цилиндричен печат, спонтано побудува прашање
дали митот за Кадмо има и историска подлога.
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Феничанските претnриемчиви и смели трговци, кои го кр
стосувале Медитеранот в долж и в шир, одиrpале значајна улога
во ширењето на првото азбучно писмо. Нивната минијатурна др
жава помеѓу планината Либан и средоземноморскиот брег, била
богата со кедри, палми, смокви и маслини, но оскудевала од жито
родни полиња И не можела да го прехрани многубројното населе
ние. Изобилството на дрвен материјал им овозможило на Фенича
ните да се посветат на корабоrpадба и да се оттиснат како трговци
и пирати на морските широчини и таму да бараат храна. Тргувале
со се што ќе им паднало до раце, па и со робје на луѓе од крајбреж
ните населБJf. Робовите ги користеле до крајна исцрпеност за ве
слање на нивните лаЃИ. Заради поуспешно водење на трговијата
тие изrpадиле колонии на островите и по медитеранскиот брег,
како Картагина во северна Африка, Марсеј во Франција, Малага и
Кадиз во llIпанија, но уште поважно е тоа што за водење евиден
ција на стоките тие се служеле со едно многу посовршено писмо од
силабарите, имено со алфабетско, консонантско семитско писмо.
Вокалската вредност ја изразувале со дијакритички знаци над или
под буквите.

2. Има многубројни теории што го третираат прашањето

дали Феничаните сами ја создале азбуката, позната под името фе1luча1lска, или од некаде ја позајмиле и, ако ја создале сами, кое

писмо им послужило за основа. Речиси општоприфатено е дека

феничанската азбука била развиена од египетското демотско пис
мо. Во последно време има обиди ова мислење да се оспори, зашто
истражувањата покажале дека има писмени споменици со т.н. фе
ничанска азбука постари од времето кога било создадено египет
ското демотско писмо. Меѓутоа, врската меѓу феничанското и еги
петските писма е неспорна. Во египетските хиероглифи, покрај
знаците за логоrpами И силабоrpами, имало развиено и 24 знаци со
консонантска вредност. Северносемитските писма ги задржале по
следниве, а другите ги редуцирале и елиминирале. Првиот знак од
феничанскиот алфабет, 'Шер, биковска глава, симбол на светиот
бик во Мемфис Apis, персонификација на врховниот египетски бог
на сонцето Озuрuс, јасно покажува на неговото потекл04• Ова е
з Во микенските натписи од :XV до почетокот на ХЈI век има пове
ќе сведоштва дека на Микенците им се заканувала опасност од непријате
ли кои напаtaле од море. Не е исклучено дека некои од нив биле Т ОКМУ и
Феничани.

4 Семитскиот збор за бик е sor, во феничанскиот и еврејскиот
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гигантска проблематика над која работеле врвни специјалисти
ориентолози, но има уште многу спорни прашања, па за дефини
тивното решение ќе треба да се почека до откривањето на нови
документи. Предложени се многубројни теории за појавата на пр
вата азбу:ка. Ке. спомнеме накратко само две-три од нив со забе
лешка дека и тие не даваат дефинитивен одговор на прашањето
кој е творец на азбуката.
. Истакната е претпоставка дека. азбуката била создадена во
Угарит, стар асирски срад (во антиката познат под името Лаодике
ја), каде што имало високо развиена култураЅ• Подробните истра
жувања,

Meѓyroa, покажаа дека овде бил искористен Фонетскиот

принцип на семитските писма и применет во нивниот Јазик со кли
нописни знаци. Шест знаци се идентични по форма со семитските и
имаат иста Фонетска вредност, што покажува дека семитските
писма од Палестина се постари. Досега се најдени многубројни се
митски стари писмени споменици со вакво писмо што потекнуваат
од xvп-XIV век пред Хр.
Некои ориенталисти претполагаа дека имало протосинај
ска азбука, која послужила како алка помеѓу египетското хиеро
глифско и хиератско писмо од една страна и ханаанските од друга.
Навистина, во Синајската Пустина се најдени натписи на камени
плочи, меѓутоа, против тезата за протосинајската азбу:ка се иска
жани и сериозни резерви6 .
Со оглед на фактот дека Феничаните не оставиле никакви
други културни и уметнички творби, а само собирале такви што ги
создале други, спонтано се јавува сомнение дали тие 'биле вистин
ските творци на нивната азбука. Неоспорно тие биле буден и прак
тичен народ; патувале насекаде, доаѓале во контакт со различни
thi5r, rpчкото 'taupo-; се совпаѓа со арамејскиот. Р. Chantraine, DELG,

Ѕ.У.

кон

статира дека е тешко да се определи дали Индоевропјаните го позајмиле
зборот од семитскиот, или обратно, или пак има трет извор за двата. Но,
да БИЛе Феничаните творци, а не адаптатори, на алфабетот, називот на
почетната буква не би можел да се објасни. С. Н. Gordon, "Further Notes оп
the НТ 31", Kadmos 15, 1976,28-30, забележува дека имињата на буквите од
rpчкиот алфабет во многу случаи не се Феничански, туку арамејски со

постпозитивен член -а. Така, alpha (наспроти фенич. 'јј{ер), beta (наспроти
bet), gamma (наспроти gimmel), delta (наспроти dalet) итн. Но не може да се
одрече.дека Феничаните придонеле за распространувањето на алфабетот.

5 Cf. С. Virolleaud, "Les поиуеаих textes аlрhabtЊquеѕ de Ras-Shamra", 16е
carnpagne 1952,1953; сп. и Ѕупа, 30, 187-195.
6

D. Diringer, Тhe Alphabet, 3 ed., London 1953, 200-201.
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култури и ги користеле нивните придобивки. За своите трговски
потреби тие можеле да го поупростат и, наедно, да го подобрат

Аз6укаша е најиросш и нај
совршен инсшру.иенШ за иишување шексшови на секој јазик ио
а9аишацијаша на знацише сиоре9 неговиош гласовен сисшем, но
Феничанскошо ушше не е tLпфа6еш во висшинскаша смисла на з60рош. Создавањето алфабетски систем, во кој секој глас да биде за

Фонетското писмо, создадено од други.

стапен со соодветен знак, е најкрупниот чекор на човечкиот про
грес. Прашање е дали тоа го сториле само Феничаните. Тоа е дело
на повеќе генерации од палестинско-сирискиот регион, којшто
служел како мост и крстопат на источната и западната култура.
Затоа и азбуката треба да се нарекува
отколку

северно-семишска поскоро,
феничанска. Единствен неоспорен факт, сепак, останува

дека Феничаните го пренеле тоа писмо не само во своите колонии,
туку и кај други медитерански народи, а не помали заслуги имаат
Грците, кои го дополниле системот и го направиле основа за сите
современи Фонетски писма.
Надвор од секое сомнение е фактот дека северносемитско
то писмо, наречено феничанско зашто било расеано по Медитера

НОТ од Феничаните, им послужило на Грците како модел за нивна
та азбука која може да ги предава прецизно слуховните невидливи
елементи од човечкиот говор со графички видливи знаци. Тоа е
прост, но совршен изум, чиј принцип може да се примени на секој
јазик. Атомистичкиот характер на алфабетските знаци е одразен
преку латинскиот збор еле.менша (<алфа-бета, со етрурско посред
ство)7 и грчкиот (j'to1Xcia со значење 'елементи' или 'букви'. Гр
чкиот алфабет се разликува многу од сите поранешни писма кои

му напомнувале на читачот зборови и звуци само од неговиот мај
чин јазик. Грчкиот алфабет е прво писмо што го информира чита
чот како точно звучи зборот независно дали му е позната или не
неговото значење, а не само да му напомнува на што се однесува.
Неписмениот човек е avaA<p& ,,'tO<;, т.е не ги знае ни почетните
две букви

(алфа и 6еша) од азбуката.

Покрај сведоштвото на Херодот, спомнато горе, ќе ја одбе
лежиме и традицијата на Јонците и други малоазиски Грци, кои
своето писмо го нарекувале ур& llд'tа ФОlv1Кf:Ш. Сепак, во истори
јата на грчкото писмо има многу нејасни работи во врска со пра
шањата каде се зародило тоа и како се ширело. Старата традиција
дава ред контради:кторни објаснувања за
7

137-144.

За значењето на зборот

в. М. D.

месшошо каде прво се

PetruSevski, Ziva Аnиlш 1, 2, 1951,

1lI

-
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појавило писмото, 9atl1ailia кога било оформено и начинош како
се рапшрило. Археолошките наоди, кои можат да фрлат повеќе
светлина на овие прашања, се се уште некомплетни, а огромната
научна литература од ден на ден се повеќе рапидно расте8. Со
оглед на тоа што со усвојувањето на писменоста Грците ги поста
виле основите на целокупната европска, па и светска цивилизација
и, блаroдарение на. писмото, тие станале учители на сите народи
(сп.

Cicero,

Рго Flacco

62),

ова прашање заслужува посебно внима

ние. Наедно тоа фрла извесна светлина и на начинот како се опис
менувале ба,чканските Словени, кои се доселиле и живееле во една
покултурна и писмена средина.
Египтјани, Асиро-Вавилонци, Хетити и др., имале писмо
кое било ограничено само на една класа луѓе. Северно-семитската
алфабетска писменост, во состав само од 22 знака, употребена од
Феничаните за секојдневни, главно, трговски потреби, било радо
прифатено од Грците. Феничаните, како и другите Семити(Евреи,
Арамејци и др.), со своето писмо бележеле само консонанти. Во
старосемитскиот сите зборови почнувале со консонантски корен,
затоа е и графичкиот скелет консонантски, главно од три консо
нанти. Вокалите, подоцна одбележувани со дијакритички знаци,
служат само за флексија и деривација (на пр. ktb 'пишување', kiitab
'тој пишува', katub 'напишан'). Во грчкиот, пак, како и во сите дру
ги индоевропски јазици, има многу зборови што почнуваат со во
кал

(ал 8ttа, €Xro, Уппо<;, Qvol1a

и др.). Следствено, буквени знаци

за вокали се неопходни за јазици со ваква структура. И затоа, адап

тирајќи го феничанскиот алфабет кон грчкиот јазик, на знаците за

семитски гласови што ги нема во грчкиот, им е дадена вокалска
вредност и со тоа е создаден перфектен инструмент за предавање
текстови и на други јазици. Формата на секој знак претставувала
стилизирана и упростена слика на предметот чие име започнувало
со таа буква. Секоја буква има своја историја. Така на пр., буквата
ka ph, свртена влево (-у), носи траги од цртежот на рака(дланка) со
прсти и нејзиното име е идентично со семитскиот збор за тој дел
од раката kapp u, прифатен од Грците како к:аппа. Буквата ѕјn
(w) доаѓа од фенич. именка sinn 'заб'. И во другите знаци мо
8 За библиографијата до 1979 в. кај А. Heubeck, Archaeologia Ноmе
А. \У.
rica, Band 1II, Кapite1 Х, Schrift, Gбttiпgеп 1979, 73-127; L. Н. Jeffery
lohnston, тпе Local Scripts о/Archaic Greece, теу. ед. Oxford 1990, раѕѕiш; В. В.
Powell, Ноmег and the Origin о/ the Greek Alphabet, Cambridge 1991; С. Ј. Ruijgh,
"D'Homere аих origines protomyceniennes de la tradition epique", Ехсигѕиѕ ѕur la
creation de 1'a1phabet grec, во Homeric Questions, edited by Ј. Р. Crielaard, Amster
dam 1995,26-47, в. долу и бел. 15.
-
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жат да се откријат форми на соодветни предмети9• Тоа дава основа
да се заклучи дека буквите произлегле од идеографски знаци и по
четниот глас е земен за Фонетска вредност на дадената буква спо
ред акроФонскиот принцип.

3. Позајмувајќи ја феничанската азбука-,
ле во основа

Фор.мuШе

на буквите, нивната

Фонешска вре9НОСШ,

семитските uмињalO, кои на грчки ништо не значат, нивното .lиеа710

и

ре9

во азбуката, но не и

аравецош,н

од десно на лево, како во се

\1ИТСките писма, а од лево на десно. Една од причините за ваквата
стабилност и непроменетост, особено во редот на буквите, е по се
која веројатност фактот што Семитите ги бележеле и бројките со
букви (в. долу т.

7), а бројките имаат константен ред.

Семитите разликувале два вида t (едно емфатично со фа
рингален приглас !е!

(

)

и едно послабо, безвучно t, taw

(х). Во
f (8),

грчкиот првото е позајмено со вредност на аспириран дентал

а второто како безвучен дентален оклузив. Грчките лабиовелари,
кои во микенскиот

(ХV-ХП век) се уште се чувале, макар што има

случаи и на нивни замени (сп. личното име во генитив qe-re-qo-ta-o,
покрај замената со
тик

(тr,ле<ро ),

р од

qU_, pe-re-qo-ta /Pileq"hontiis/, сп. хипокорис

во Фонетската азбука немаат посебни знаци, што

дава повод да се заклучи дека кон крајот на

ХI

век тие веќе биле

О у, Х. За qoph (<fJ)
заменети од соодветните чисти оклузиви: 1t 't к,
би се очекувало грчки назив *кro<рО'., но по аналогија на катtO'. (к) и
овој назив стана q01t1tO'..

9

5-34.

Cf. В. В. Powell, Homer and the Origin ofthe GreekAlphabet, Cambridge

10 Десетина нмиња од 22 знака на феничанската "азбука" имаат
свое значење (сп. Powell, о.с. 25): 'alf= 'биковска глава', bet = 'куќа' wau
'кука', zain веројатно 'оружје', kaf'дланка', nиn 'риба', ајп 'око',ре 'уста',
ri5sh 'глава'. Незначителнн промени во грчките назнвн се должат на јазич
ните специфики во грчкиот, на пр. тln е предадено со VU, за да се избегне
хомофонија со vuv 'сега'; laтed се упростнло во ла.(iJ,) ОО'., обично без iJ"
зашто во грчкиот се ретки консонантските групи со -iJ, -, а завршокот на -а
'Ш, ya.iJ,iJ,O'., оелtО'.и др., в. горе бел. 4.
е по аналогија и на другите називи:
11 Сп. Херодот П. 36, 4: ypa.iJ,iJ,O'.tO'. ypa.qJO'\)O'L 1(0'.1 Лoyi оvtat Чf11 qJОLО't
''EMТ]YE iJ,Ev аnо тту <4>lO'<epWV епЈ. та OE ta<pepoVtE -ri1v XEtpO'. (Хе.џените
пишуваат букви и сметаат со камчиња повлекувајќи ја раката од лево на
десно).
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Феничански алфабет со грчка адаптација во локални
алфабети (сп. А. Heubeck, 1979, 102)
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Разлика во називот на буквите се забележува и кај сиби

zayin (I),
fj'ta; sGтek ( ), безвучен - за €t, ade (\,,-) - за
ѕјn ( W), шушкав глас t > ѕ - за crtwa или ti.

лантнте, за кои семитската азбука имала четири знака:
звучен, послужил за

аау и

Вокалuше се приспособени со многу смисла од знаците за
семитските ларингални гласови, какви што нема во грчкиот, одн.
во индоевропските јазици. Семитскиот Фонолошки систем имал
четири ларингали: еден оклузивен глотал .of: ('д!ер), еден фрикати
вен глотал '9 (hб), еден безвучен фрикативен фарингал В «(1it) и
еден звучен Фрикативен фарингал О (ayin). Во грчкиот има само
еден ларингален консонант изразуван со

'ta (11 Н)

за основа на

која и послужила буквата bet а другите знаци за ларингали се упо
требени во грчкиот за вокали:
Првиот 'Glep (.of:), слаб ларингал/глотал, според акрофон
скиот принцип а, секогаш почетен, од alp 'бик', одн. 'биковска гла
ва' (само свртена со роговите надолу), со значење посведочено и
кај антички грчки автори, сп. глосата на Хесихиј: ал.qш·
л. , ФоivtК€<;' 'алфа: биковска глава, Феничани'.
Петтиот, М, човечка фигура со кренати раце

OO<;' Iш:ра

('1'), кога

чо

век поема и испушта здив со отворена уста, во семитскиот алфабет
имал фонетска вредност на слабо 11, а во грчкиот е земен без гло
талниот елемент, со вредност на е, кое можело да означува долго и
кратко е, €t и f \jIlл.оv, со што се доаѓало до забуна, на пр. 1lE:, ак.
синг. од личната заменка и негацијата Џ (те), не се разликувале.
Во јонскиот псилотичен дијалект, каде што е изгубен спиритусот
на почетни вокали, Феничанското силно h (В), предавано со ос
миот знак од алфабетот et, е искористен за вокалот долго е, eta,
кое е подоцна преземено во сите грчки алфабети, сп. Џ 'не', а he е
задржано со вредност само на краткото е, Е 'l'tл.оv.
Десеттиот знак од феничанскиот алфабет

- y6d,

крената

рака од лактот до прстите (1), еврејски yad 'рака' , во грчкиот е ис
користен во иста форма за вокалот јота, t која има и полувокалска
вредност.
Шеснаесеттиот

ayin

'око', звучен фрикатив, е земен со

вредност на вокалот О, кое наполно оДговара како по форма на се
митскиот знак ( О), така и акрофонски на грчкото оџџа, о<реал.IlО<;,
'око'.
Шестиот знак, " wдw 'клин' во грчкиот е искористен со
двојна вредност: вокалско u \jItAOV, и полувокалско w, guza.мa, при
способена варијанта од истиот знак, што личи на двојна гама р.

ПI
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Минимални се формалните иновации во грчката азбука. До
максимум се искористени знаците од ФеничаНСЈ<:ОТО писмо. Сепак,
голема инвентивност е пројавена во приспособувањето на знаците
за семитските ларингали во букви со вокалска вредност. Тоа прет
ставува револуционерен чекор напред во усовршувањето на фо
нетската азбука, чии принципи можат да се применат за сите други
јазици. И додадените знаци за аспирирани консонанти во грчкиот
се искомбинирани од постојните семитски: Дигама (У), како што
спомнавме, од горниот дел на waw, ф претставува редуплицирана
форма од 1tEt (затворена уста), за аспирирано /, аналогно на тоа Х
е од редуплицирано каппа, за

lt,

чија архаична форма (Ж) јасно го

покажува удвојувањето на к, првото свртено влево, а второто вдес
но. Повеќе варијанти има за буквата ЧЈ, како по однос на формата

(КЕ,

ПЕ, :t:a:, П1:

или

ПМ 1t

+

crw), така и во нејзината фонетска

вредност: во источните азбуки рѕ, а во западните М, одн. х.
Иновација е и

uравеЦОl71 во пишувањето на буквите. Во нај

старите грчки натписи буквите се најчесто свртени влево, како во
семитското писмо. Но со време е 130веден и нов начин на пишува
ње од десно на лево и од лево на десно, т.н.

o'\)cr'tpo<Pl166v (како

пrrо се вртат воловите при орање), кој во семитската писменост не
се среЌава. Тој начин послужил како преодна фаза во затврдува
њето на правецот од лево на десно (на среќно) во грчкото писмо.

Сл. 16

Образец на boustrophedon писмо. Бојотски натпис од Теба, на
бронзена плочка од првата четвртина на УII в. пред Хр.
(А. Heubeck, 1979, 120)
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4. Спорно е прашањето ка9е прво било адоптирано фени

чанското писмо за грчки јазик. Фактот што има 43 локални грчки

азбуки со 68 варијанти од различни места, покажува дека, можеби,
тоа било преземено во повеќе локалитети. Забележително е, Mefy

тоа, дека азбу:ката во основата е иста, особено по однос на вокали

те, што упатува на моногеност. Сепак во локалните азбу:ки има и
12
извесни варијанти , настанати во одделни грчки градови-држави,
било при директно преземањеlЗ, или посредно преку друга грчка
град-државаI4•
Во последно време на ова прашање му посвети посебно

внимание холандскиот класичен филолог С. Ј.

Ruijghl5. Според

него грчки поморски трговци од Евбоја, имале тесни контакти со

Феничаните од кои го усвоиле нивното писмо барем околу два
века пред датата од кога се зачувани најстарите грчки натписи (т.е.

кон средината или крајот на XI век пред Хр.). Фактот што не се

најдени постари грчки натписи од vm век пред Хр., го објаснува со

практика на првата писменост во ограничен општествен круг и на
нетраен материјал за пишување.
Писмото е позајмено поради економски, трговски при

чиниl6• Бидејќи со трговија се занимавале побогати лyfе, според
Ruijgh во почетокот писмото било ограничено само на тој соција

12 Сп. . Н.
L
Jeffery, Тhe Local Scripts о/ Archaic Огеесе, А Study of the
Origin of the Greek Alphabet and Its Development from the Eighth to Fifth Centuries
в.с., Oxford 1963, раѕѕiш, rev. ed. Jeffery - Jolmston, Oxford 1990.
lЗ

Како што претполага I. Taylor, Тhe Alphabet IL London 1883, 68 и

14

cf. L. Н. Jeffery, о.с. 8.

др.
15

"D'Ноmеre аих origines proto-myceniennes de Ја tradition epique", Но
тегјс Qиеѕпоns, 00. Ј. Р. Crielaard, Amsterdam 1995, 1-96; - "La date de la creation
de I'alphabet grec et сеllе de I'epopee homerique", Bibliotheca Orientalis 54, 1997,
533-603; - "Sur la date de la creation de l'alphabet grec", Мnетоsynе 51, 1998,658
-687; "и creation de I'alphabet grec", Facu1te Ouverte, Amsterdam, 1999, 1-12.
16

Тезата на в. в. Powell, Нотег and the Origin о/ thе Greek Alphabet,

Cambridge Univ. Press 1991;

"Thе Origins of the Alphabetic Literacy Among the
Greeks", Phoinikeia Grammata, М. CI. Baurain - С. Bonnet
У. Кrings, Univ. de
Liege, 1991, 357-370, дека писмото било создадено за запишување на хо
мерската поезија околу 800 roд. пред Хр. како готското писмо од Улфила
-

-

и словенското од Константин-Кирил за запишување на христијански пре
водии текстови, е неоснована. Не можат да се спореДУваат христијанските
писма за запишување на преводи со запишувањето на хомерските епови
кои потекнуваат од традиционалната грчка епска поезија. Првобитната
употреба на грчкато писмо била во економската сфера.
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лен круг, а по долго време излегло од тој круг и било употребено и
за други цели.
Има докази од кои се гледа дека не само грчкиот алфабет,
а и материјалот врз кој се пишувало, се од семитско потекло. За
запишување на трговски трансакции Феничаните, како и Словени
те, отпрвин користеле дрвени ШТИЧКИ, врз кои врежувале записи.
Грчкиот збор Ч ОЕЛ:to ,,штичка за пишување, писмо" е од семит
ско потекло, dlt, фенич. dalt 'крило од врата', плур. 'колони со
текст', се употребува и денес во новогрч.

(1'0 О€Л't{оv) со значење
'хартија, карта, лист'. И апелативот u ло , { ЛО 'папирус', е
според феничанскиот град Библос (Byblos), каде што грчките тр
говци прво се запознале со овој материјал (сп. за текстил а.мери
шамuја и др. артикли наречени по географски ими

кан., KalUМup,

ња). Бидејќи дрвените штички, папирусот и пергаментот, на кои се
пишувало уште од Ш милениум пред Хр., се пропадливи матери
јали, текстовите напишани на нив не се сочувани И словенскиот
збор буква упатува на ваква асоцијација за првобитниот материјал,
иверки од

бука (сп. и герм. Buch).

Претставниците што ја поддржуваат тезата за трансмисија17
на феничанската азбука во повеќе пунктови, каде што имало по
тесни контакти меѓу Феничани и Грци, најчесто го посочуваат ос
тровот Кипар. Познато е дека таму одамна имало феничански на
селби и дека Кипраните се служеле со слоговно писмо се до Ш и П
век пред Хр. Пишувањето со ваков вид на несовршено писмо врз
неудобен материјал (глина, метал и разни предмети), можело да
побуди желба за прифаќање на попростото азбучно писмо од сосе
дите, но на Кипар нема сочувани писмени документи со такво пис
мо од најстариот период. Фактот што на островот Китера, на југ
од Пелопонез, имало култ на Астарта, укажува дека таму имало и
населба на Феничани, потврдена од литерарни извори (сп. Хдт. 1,
105), исто така се зема како можен пункт за трансмисија на азбука
та. Меѓутоа и овде не се најдени писмени траги од архајскиот пери
од. Такви пунктови се бараат и на други острови, како Тера, Крит,
Родос, Евбоја18 и други, познати како трговски центри, кои имале
контакти и со населбите на сириско-феничанскиот брег и со цен
трална Грција. Во тој поглед Крит бил особено важен, зашто бил
тесно поврзан, од една страна, со Кипар, а од друга со Атина и дру
--_

................_--

17

В. В. Powell, о.с. 63ѕ. го отфрла зборот

шранс.мuсuја, зашто спо

ред него феничанското писмо не е азбука. Грчкиот адаптатор бил и тво
рец.
18

Во врска со Евбоја види горе митот за Паламед.
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ги места од копното. Таква функција вршел и островот Евбоја, по
знат по својата широка мрежа на трговски врски

Mefy

блискоис

точните населби и централна Грција. Но, конкретни докази нема

ни за едно од овие места дека токму таму била преземена фени

чанската азбука.

Фактот што во сите локални варијанти на грчкиот алфабет
вокалските букви се изведени од знаците за семитските ларингали
на ист начин, сибилантите се преземени исто така на идентичен на
чин, речиси, во сите грчки варијанти, а и многу други особености
им се заеднички, може да се заклучи со поголема сигурност дека
феничанската азбука сепак била преземена од Грци во еден пункт
и, потоа пренесена на други места по островите и сувоземна Грци
ја. Таков пункт, според Џефри (о.с.

l1ѕ., 16), можела

да биде некоја

грчка колонија на сириско-феничанскиот брег, можеби токму по
сидејон, каде што археолозите открија многубројни докази од тр
говска размена на различни СТОКИ, а според Ruijgh

Евбоја, која во

почетокот на 1 милениум пред Хр. била најнапредно острово бла
годарение на нејзината поморска трговија. На Евбоја немало Те
мен век. Евбојците биле најголеми морепловци во помикенскиот

свет. Се претполага дека митскиот остров на Феачаните Схерија

бил, всушност, Евбоја. Создавањето на грчкиот алфабет околу

1000

год. пред Хр. се вклопува во ра..)'{((ите на тесните трговските

контакти

Mefy Феничани и Евбојци.

Најспорно е прашањето за 9атl1аша кога било преземено
семитското писмо од Грците. Тоа е, всушност, и најчесто третира
но прашање во оваа сложена проблематика. Предложените дати,
почнувајќи од триесеттите години наваму, варираат

Mefy 1500-700

година пред Хр. (околу осум века)19. Во почетокот на ХХ век фи

лолозите-палеограФи и археолозите допуштаа дека грчката азбу

ка потекнува од крајот на П милениум20. Но по мошне к;>итичката
статија на Р. Карпентер од

1933 год.

во школскиот систем се затвр

дува мислењето дека Грците не знаеле за азбучно писмо до поче
токот на VШ век, затоа што немало најдено траги со такво грчко
писмо постари од VШ век. Следствено, и хомерските епови не мо
желе да бидат запишувани пред оваа дата. Некои автори, сепак, ис

кажале извесни сомненија кон тврдењата на Карпентер и допуш
тале дека грчко азбучно писмо можело да има и порано21.
---

....

------

-.'-.- --

19 А. Heubeck, о.с. рр. 75-76, почнувајќи од W. Dorpfeld (1500) до Rh.
Carpenter, АЈА 37, 1933,8-29 (700).
20

W. Larfeld, Griechische Epigraphik, 3 ОО. 207-211.

21 М. Guarducci, L'epigrajia greca Ј, Roma 1967, 87. Аргументацијата
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Всушност, argumentum ех silentio, на кој најмногу полага Кар
пентер, не смее да се смета за апсолутен доказ дека немало грчка
алфабетска nисменост пред VШ век. Тоа писмо е усвоено поради
трговски и ekohomcko-административНЙ потреби. За таа цел азбу
ката била најпогодна, зашто со неа лесно се заnишуваат лични и
географски имиња, кои најчесто се среќаваат во такви текстови. И
во микенските натnиси ономастичкиот материјал изнесува
целокупниот текст (само антропонимите зафаќаат

75% од
65%). И меѓу

првите грчки текстови со азбучно писмо се наоѓаат списоци на
лица, какви што се на пр. списоците на олимписките победници.
Такви се пишувале од 776 год. пред Хр., а тоа покажува напредната
фаза на писмото. ЛИнеарното Бе писмо, составено од 90 слоговни
знаци и околу

150

идеограми, со кое тешко се пишувало на гли

нени ШIочки, исто така било ограничено на мал број луѓе, писмени
службеници на микенските дворци и се употребувало само за еко
номско-административни цели.
Азбучното писмо со само 24 знаци било многу полесно да
се научи. Материјалот, пак, за пишување со него: кожа, дрво, паnи

рус, восочни таблички и др., бил далеку потранспортабилен откол
ку трошните глинени плочки. Зборовите ()ЕЛ't
'восочна табличка' и

џ

,

, деминутив ()ЕЛ'tiоv

како што спомнавме, се семитски,

усвоени од Грците, можеби, уште во почетната фаза кога го при
мале и изучувале Фонетското nисмо22.
на В.В. Powel о.с., дека писмото потекнувало од околу 800 година пред
Хр., не е убедлива. со полно право се претполага дека во VIII век се пишу
вала и поезија на грчки. Тоа не го одрекува ни Powell, но тој смета дека гр
чкото писмо било адаптирано за запишување на хомерските епови, а тоа
било околу 800 год. пред Хр. Докази дека се пишувале хексаметри во VIII
век има. но писмото било и пред тоа употребувано во стопанскиот и адми
нистративниот јазик Најстара употреба на зборот 'Ypa<pro со значење на
'пишува' има кај Хомер, Ил. УI, 169: "Туку во Ликија него (Белерефонта)
со погубни знаци го пратил I пrrо му ги испишал многу душегубни в две
губна плочка" (препев на М. Д. Петрушевски). Според Ј. Chadwick (1996,
79-80) во УIII век алфабетското писмо кај Грците имало широка употре
ба и поетот, што го викаме Хомер. сигурно бил писмен. Пројт, којпrrо го
испратил Белерефонта во Ликија за да биде убиен, имал потреба негово
то сооппrrение да не биде двосмислено. Плочката (двојна) била запечате
на. Белерефонт и да знаел да чита, не смеел да го скрши печатот. А нај
не какви-годе а€.
важно од се тука е сооппrrението на предметот: 'УРа.Ч'
Ј.Ш1:а, но 8ulloq>86pa 1tОл.'Ni (многу душегубни знаци), кои морале да означу
ваат јасна писмена порака.
22

Cf.

Е. Маѕѕоn,

grec. РаПѕ 1967,61-65.

Recherches ѕиг lеѕ plus anciens emprunts semitiques еn
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Раногрчките букви многу повеќе личат на семитските од XI
IX век пред Хр., како ШТО констатира Jeffery (о.с.12-21), отколку
на оние од VШ век. Во ОЛИМIIИскиот список на спартанските по
бедници од 754 год. употребени се сите "првобитни" знаци од јУ'Ж
-

ноегејската варијанта без додатните букви за аспирирани оклузиви

Ф, Х, ЧЈ, а тие се подредени во азбуката по хронолошки ред според
тоа како биле воведувани.
Како поткрепа на тезата за преземање на феничанската
азбука од страна на Грците кон крајот на П милениум (ХI век пред
Хр.), С.Ј. Ruijgh (оо.с.) дава сериозни лингвистички докази. Познато
е дека класичногрчкото

h немало просодиска вредност на норма

лен консонант. Неговиот Фонолошки статус е неопределен: а. се
смета како крајно слаб, безвучен консонант кој може да стои само
во почетокот на зборот пред вокал, б. може исто така да се опише
и како приглас (ѕрiЛtuѕ) кон почетен вокал со придружен здив
(како appoggiatura во музиката). Тоа појасно се забележува при
елизија на крајниот вокал од претходниот збор кој се наоѓа пред
збор што започнува со аcnириран вокал, на пр.

i1JlEpa.v, или а<р' EO''t{a.<; од a1to EO''tla.<;

к:а.8' i1Jlipa.v од Ka.'ta

•

Пред усвојувањето на јонската азбука во V век почетната
аспирац:ија не се бележела. Поради псилозата (губењето на почет
ната аспирација) во јонскиот дијалект, јонската

hТ\'ta. станала 1l'ta.,

со вокалска вредност на долго отворено е. Кај Хомер се среќаваат
паралелни форми со 11 без аспирац:ија. Аспирац:ијата се должи на
атичката редакција за време на Писистрат. Бидејќи јонскиот дија
лект ја изгубил аспирацијата, фонетската вредност на hfj'ta. од се
митското bet немала практична примена и затоа била употребена
со вокалска вредност на 11,

Н, наспроти затвореното

Е, кое можело

да биде долго со вредност на н, и кратко Е од семитското he. По
усвојувањето на источната грчка Оонска) азбука, во <lТИЧКИОТ и
други централни и западни грчки дијалекти, каде што аспирацијата
не била загубена, немало можност да се разликуваат зборови, како
на пр. HEN €v 'едно' од предлогот EN Ev, 'во' т.е. меѓу аспириран и
неаспириран вокал Е.
ВО архајскиот период двојно се пишувале зборови, како

НРА, наместо НЕРА, "Нра., или HPMEL, наместо HEPMEL, одн. 'Ер
Jlil<;, каде што буквата Н имала вредност на аспирирано долго Е.
Често се поставува прашањето зошто творецот, поскоро адапта
торот, на грчката азбука го избрал знакот [Et, а не he за изразување
на грчкиот глас h. Слабото грчко

h одговара на семитското he, а не
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Ш, кое може да стои во сите позиции како

вистински консонант. Показателно е дека грчки зборови со поче

llY€j.LOvia, 1lJ!€PO<; и

тен аспириран вокал, како

др., од покласи"шата

епоха, позајмени во еврејскиот, почетната аспирација ја изразуваат
со М. Изборот на

et за

h

во грчкиот не може да се објасни со

тезата дека грчката азбука била оформена околу 800 год. пред Хр.

h

Ослабувањето на грчкото

е потврдено во натпис од евбојската

колонија Питекуса на еден натпис од VШ век во хексаметар, каде
што еден стих започнува со зборовите: НIMEPOI HAIPEIEI, кои ја
имаат следнава метричка шема: - u u

-

-, што покажува дека

почетното Н од HAIPEI не прави позиција со завршното I од прет
ходниот збор НIMEPOI.
Тоа дава основа да се заклучи дека изборот на
ска вредност на грчкото

h

ljfft за фонет

бил извршен кон крајот на П милениум

(ХЈ век) кога h се уште имало консонантска вредност, што може да
се потврди со примери од микенскиот грчки, кој ни е познат од ХУ
-ХП век со линеарното Бе писмо. За адаптаторот на грчката азбу

h од семитското he не бил идентичен
h и затоа тој знак е употребен со вокалска вред

ка почетниот слаб консонант
со грчката Фонема

ност на затворено 10, кое можело да биде долго (101) или кратко 10.
Подоцна, како што беше речено, во јонскиот дијалект, каде што
била изгубена аспирацијата, Н

ll(ta)

била употребена за долго

отворено е, аналогно на О, затворено кратко О, а (()
го

отворено дол

(ЈЗ.
Како доказ дека микенското

h

имало вредност на звучен

ларингал, служи фактот што во хп-XI век, почетното h од

Ш

имало просодиска вредност, а во VШ век веќе било толку слабо
што не правело позиција. Интересно е дека пред а-гласот во ми
кенскиот се пишувало

h,

сп.

az-te-ro Ihateronl, o-рi-аЈ-га lopihalal и др.

Прашањето за начинот

како Грците ја презеле семитската

консонантска писменост е мошне важно, зашто тоа се однесува и
за секој друг неписмен народ како приспособувал туѓо писмо од
друга покултурна средина. Тука има учество и на индивидуален
фактор - творец кој при адаптацијата на туѓото писмо морал да
23 Во јонскиот, каде што аспирацијата била рано изгубена, Н, со
вредност на h, како што истакнавме, повеќе не била потребна, а е употре
бена со вредност на долго е 11 (eta). Но, бидејќи во другите дијалекти имало
аспирација, знакот Н (iJet) бил вертикално поделен. Прво целата лева
половина, а потоа само горниот агол биле употребени за spiritus asper, а
десната половина, одн. само нејзиниот горен агол за ѕртшѕ lеniЅ, cf. С. D.
Buck, GreekDialects, Chicago 1955,19.
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создава и нови знаци за специфични гласови што ги немало во ја
зикот за кој била создадена азбуката.

Адаптација на грчкиот алфабет за други јазици
5. Спомнавме дека во почетокот имало многубројни

(68)

варијанти од грчкиот алфабет. Архајските натписи од различни
краишта на Грција покосжуваат дека секое место употребувало
своја варијанта од алфабетот. Атичкиот алфабет се разликувал од
соседните во Евбоја, Бојотија, Коринт и други во формата на
некои букви, во нивната Фонетска вредност и бројот на знаците.
Уште поголеми разлики има во употребата и гласовната вредност
на додадените грчки букви кон феникиските: Ф, Х, '1'. Најпосле,
околу 400 год. пред Хр. сите грчки региони го усвоиле Јонскиот ал
фабет. Азбуките позајмени пред оваа дата

се

варијанти од класич

ниот грчки алфабет.
Најтешко било создавањето на првото писмо. Но и негова
та адаптација за друг јазик не е лесна. Нема два јазика со ист фо
нетски состав. За да се примени една азбука кон друг јазик, неиз
бежни се ред промени на знаците - некои се изоставаат, ако во ја
зикот за кој се позајмува ги нема тие гласови, други се преосмислу
ваат, или комбинираат, а некогаш е потребно да се измислуваат и
нови знаци за гласови што ги нема во ја
. зикот
мува. Низ овие фази минале многубројни писма што го позајмиле
грчкиот алфабет, како и самиот грчки пред наполно да биде офор
мен.
Во некои средини позајмувањето и приспособувањето на
туѓо писмо траело многу долго. Понекогаш тоа се вршело аноним
но и постепено преку тесни контакти (мешани бракови, трговски
иlили културни врски) со луѓе

што

имаат писмена цивилизација,

при што се развивал и масовен билингвизам. Но почесто грчкиот
алфабет бил пренесуван кај други народи со учество на О):Џl;елни
инвентивни лица, како Улфила кај Готите во крајот на N век, св.
Месроп кај Ерменците во почетокот на V век, свв. Кирил и Мето
диј кај Словените во средината на IX век и др. Мотивите за тоа мо
желе да бидат различни: економски, политички, религиозни, кул
турни и др.
Најширока дисперсија грчкиот алфабет доживеал преку
латинската abeceda, којашто е негова копија, настаната со етрур
ско посредство. Етрурците први го позајмиле грчкиот алфабет,
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можеби уште во средината или крајот на VШ век, пред Хр. во ев
бојската колонија Кима на италско тло кај Неапол. ТИе позајмиле
една варијанта

со

специфики на западноrpчките алфабети.

Обично прво се позајмува азбуката целосно. Отпосле се
изоставаат некои знаци што не можат да се применат во неписме
ниот јазик и се вршат гореспомиатите промени за гласови што ги
нема во писмениот. Латинското писмо го нарековме копија на тр
чкото, но од називот abeceda на прв поглед паѓаат в очи извесни
разлики. На трето место во rpчкиот алфабет фигурира буквата
Г(ама), а овде Се (ке, це). Спонrано се прашува човек; од каде вак
ва разлика?
Всушност, и тоа било Г, но Етрурците, кои го позајмиле тр
чкиот алфабет, не разликувале звучни од безвучни rpлени оклузи
ви. За нив таа буква имала двојна вредност: К и Г Во азбуката што
ја позајмиле таа се пишувала како вертикална линија на средина
прекршена и отворена надесно ( < ) а понекогаш и полукружно,
,

како латинското

Се (ке, це).

Бидејќи Етрурците биле и први учите

ли во римските школи, тие им ја предале на учениците оваа буква
како што ја изговарале самите и долго потоа, почнувајќи од VI век
пред Хр., во латинскиот таа

се

употребувала

со

гласовна вредност

на К и Г Од тој правопис во класичнолатинскиот се останати тра
ги во лични имиња, на пр. Caivs, Cnaevs (Кајус, Гнајус) и др. Одвај
во Ш век пред Хр. Римјаните го модифицирале долниот дел од бу
квата со кратка хоризонтална цртичка и го диференцирале G од С.
На сличен начин постапиле и со Р и R. Бидејќи формата на rpчко
то pei ( f1 ) во латинскиот, преку орнаменrални додатоци се добли
жила до онаа на Rhб (Р), за да се разликува од Р (Il), на знакот заR
му додале уште една цртичка која на десната страна се спушта ко
со од средината кон долната линија на редот.
Бидејќи етрурскиот нема аспирирани консонанти, rpчките
букви е (th), ф (Ph) и ч! (во западните rpчки азбуки со вредност на
kh) биле излишни. Римјаните нив ги употребиле како бројни знаци
(в. долу т. 7).
Од другите разлики меѓу rpчкиот алфабет и латинската
abeceda може да се одбележи латинското F на местото од rpчката
9uiaмa (F), поради близоста не само на нивните форми, туку и на
нивниот изговор. Во тоа време изговорот на латинското F бил би
лабијален, како и на дигамата (И').
Кла сичнолатинската abeceda за време на Кикерон имала 21
буква. 1 и V имале двојна вредност: вокалска и KOHcOHaHlucKa. За
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ради поголема прецизност во предавањето на грчки зборови, изо
ставените од азбучниот ред zeta (2) и урѕаоn (у) ги додале на крајот
и така добиле 23 букви.
Оваа абецеда е усвоена во западноевропските јазици со до
давање на три нови букви: Ј за конснантското Ј; V (монолабијално)
и w (билабијално) за консонантското И. Со модификација на не

кои знаци (на пр. е, С,.2), или комбинација на неколку букви (на
пр. Ch, Sch, Sh) и др. се покривале гласови што ги нема во латин
скиот.
Христијански (католички и протестантски) мисионери во
последниве два века ја пренеле латинската абецеда со слични про
мени кај голем број афрички и азиски народи. Во 1928 год. латин
ското писмо било приспособено и за турскиот кој дотогаш се пи
шувал со арабица. Латинската, пак, во англиска варијанта, преку
современата компјутерска и интернет практика, се наложи сувере
но во целиов свет.

Словенско "ПН[bUО БЕ

OY[TPOEttHhI"

6. При описот на втората фаза од развојот на словенското
писмо,

а9аuшuрање на шуiа азбука, кое има многубројни аналогии

и во други културни и јазични средини, Храбар е крајно лаконичен:
КР'bПНIIШЕ ЖЕ (1:>., РНМ(КАМН Н rp'bVbCКblMH ПН[МElЊI NЖЖДddХЖ (1:>. ПН(dТН ()\о

IItNCKOY ptVb БЕ)b ОУПРОЕNНhI, т.е. бидејќи немале свое писмо, биле при
нудени да се послужат со тyto.
Не случајно овде прво се спомнати римски, одн. латински

ПНСМЕNi\ а потоа грчки. Западните Словени (во Карантинија, Па

нонија, Моравија и др.) рано дошле во контакт со христијанизи

рана средина од латинско писмено јазично подрачје и има докази
дека правеле обиди за пишување словенска реч со латинско пис
ОУПОРЕNНhI. Фризинските споменици содржат молитви на
мо2Ѕ БЕ
словенски со латински букви. Некои фрагменти

(п, Ш),

веројатно

запишани во Моравија, потекнуваат од првата половина на IX век.
Такви стари текстови се среќаваат и во Целовечкuош ракоuис од
24
25

Како зборот книги, така и uuc.мeHa означува и букви и КНИГИ.

со решенијата од синодалните собори во Франкфурт (794 г.) и
Мајнц (813 г.) се давало право да се преведуваат некои молитви И на ло
калните јазици, само литургијата задолжително требало да се служи на
латински. Такви текстови со латинско писмо неоспорно имало и на сло
венски, какви што се Фризинските споменици.
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средината на ХУ век, каде што има словенски молитви со латински
букви, а потекнуваат уште од крајот на VШ и почетокот на IX
век26• Траги на таква практика во стари словенски преводи од ла
тински текстови пред мисијата на свв. Браќа, се забележуваат и во
Киевските листови, пишувани со глаголица од моравски тип.
Подробно објаснување за тоа како изгледа пишувањето на
словенска реч со туѓо писмо, Храбар дава преку споредби само со
rpчкиот јазик: нж КаКО r.AОЖЕТb (/.\ ПН(аТН до&р1; rp'bYE(Kblr.AH ПН(r.AЕНН &OГ'b,
НЈ\Н ЖНRWТ'b, НЈ\Н ѕ1;Ј\О, НЈ\Н 4pbKbl, НЈ\Н УааННЕ, НЈ\Н ШНрWТd, НЈ\Н h:lд'b, НЈ\Н ждоу,
НЈ\Н IOНОСТ, НЈ\Н Жi)bIК'b, Н ННаа пОдО&tМd CHr.Ab? Н ТаКО &1;шж МНОГа Ј\1;та. Пи
шувањето словенска реч со латинско писмо не било многу полес
но. Словенските имиња и термини, спомнати во латински натписи,
читателот треба да ги одгатнува, зашто не се јасни, како во натпи
сот од црквата Св. Спас при изворот на реката Цетина, од времето
на хрватскиот кнез Бранимир. Овде е спомнат

жуuанош Госшuца,
а) наместо

напишан на латински GАЅllСЛ нuppЛNUЅ, со е (k пред

Ц (во името Gastica) и h наместож (во титулатаНUPРЛNUѕ)27.

Меѓутоа, со многу повеќе податоци, како што спомнавме,
Храбар ја илустрира неудобноста за пишување словенска реч со
rpчко писмо, затоа што обвиненијата против словенското писмо
доаѓале од претставници што го протежирале rpчкото. Цитирани
те словенски зборови содржат гласови за кои нема соодветни пис
мени знаци во rpчкиот алфабет: бог, живот, ѕело, црква, чајание,
широта и др. Со тоа тој не сака да каже дека rpчкото и латинското
писмо се несовршени. Тие перфектно ги предаваат латинските и
rpчките гласови, но не и словенските. Следствено изразот

без
усшроенuја се однесува на словенските текстови, запишувани со
несоодветно за нив писмо.

Факт е дека уште во VП век Словени проникнале до најјуж
ните делови на Пелопонез и, по зборовите на Константин Порфи
рогенит, ги пословениле28• Најјасен доказ за некогашната густина
------"--

26

...

-------

-

Сп. А. У. Isarenko, Jazyk а p6vod FrizinskYch pamiatok, Bratislava
194З, сп. и В. д. Корошок - Б. Н. Флорн, СказанUR о начале славлнскоЙ
UUCb.менносшu, Москва 1981, 176.

27 D. Jelovina, "Starohrvatska crkva Sv. Ѕраѕа na vrelu Сеtinе i groblje oko
nje u ѕvчеdu arheoloskih istraiivanja, Prilozi povijesti u1rifetnosti u Dalmaciji ЗО,
ЅрШ 1990,31-47.
28 Словенските племиња Езерити и Милинги два века (во УII и

УIII век) биле независни. Одвај при иuператорот Никифор 1 (802-811 г.)
биле потчинети и подложени на хелениза
а преку христијанизирање на
грчки јазик. Прво биле покрстени оние во и околу Патра. Христијанизи-
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на словенското население во јужниот дел на Балканскиот Полу
остров даваат :многубројните словенски топоними кои се сочувани
до дeHe 9, освен ако не се нарочно променети во последно време
кога се врши систематска асимилација на негрчкото население.
Познат факт е дека уште во првите векови по доаѓањето на Сло
вените на овие простори, византиски автори запишале обемен сло
венски ономастички материјал (топоними и антропоними) со гр
чко писмо. Тоа се, всушност, најстари записи на словенски зборо
ви, од каде што се црпат драгоцени податоци за фонетиката и збо
рообразувањето во претсловенскиот и општословенскиот.
По еден детален преглед на грчкиот Фонетски и графички
систем во периодот од I-X век, кога словенските племиња го насе
лиле јужниот дел на Балканот, Збигњев Голомб преку минуциозна
компаративна анализа на словенските топоними регистрирани од
М. Vasтer, Ph. Malingoudis, D. Georgacas, Заимов и др., во една мо
шне задлабочена студија30 го реконструира општословенскиот фо
нетски систем. Меѓутоа, начинот како се запишани топонимите на
грчки, е често амфиболичен. Нивното читање бара посебна палео
графска и Фонетска интерпретација, зашто со еден ист грчки знак
ИЛИ група од буквени знаци се предаваат по неколку словенски
гласови, како на пр.: со (Ј се предава
'Слатина', "IO' apll

КОУ

==

=

е, 3,

'Извори', Л€0'''С€V1КEtа

ш и
=

ч,

сп. Lал:rivо а

=

'Лешница', ВаЛ"С€О'tvi

'Балт'bЧНИК'; со 'С'(Јсе бележи словенско шш, Ц и

ч,

сп.: Пауа

рањето со наметнување на грчкиот јазик служело како предверје за аси
милација и хеленизација. Во разните региони тоа се вршело со различно
темпо во зависност од густината на словенското население, како и од на
селеноста на соседната христијанска средина, со која Словените не може
ле а да не влезат во заемни деловни, економски, роднински и други врски.
Сепак, христијанизацијата, која траела долго време, одиграла пресудна
улога. Асимилацијата на словенското население била забрзана и со чести
те принудни раселувања на словенските маси, со што тие порано ги пре
кинувале наследените традиции од минатото, особено јазикот.
29

Сп. М. Vasmer, пје Slaven јn Griechenland. АbhandlШ1gеп der Preussi

schen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1941, philosophisch-historische
Кlasse, Berlin 1941; D. Georgacas and W. А. McDonald, Рlасе Names о/ Southwest
РеЈороnnеѕиѕ. Register and Indices, Athens 1967; D. Georgacas, "The Mediaeval
Names Melingi and Ezeritae of Slavic Groups in the Peloponnesus", Byzantinische
Zeitschrift43, 1950,301-333; Й. Заимов, 3аселване на б'Мiарскuше Славннu
на Балканскuн Полуосшров. Проучване на жuшеЙскuше uмeHa в б"bЛ2ар
скаша I11oUOHLL.\otUН. СофШI 1967; Ph. Malingoudis, Studien zu den slavischen
Ortsnamen Griechenlands. 1. Slavische Flurnamen аиѕ der messenischen Маnј,
Akad. der Wissenschaften Ш1d der Literatur, Jahrgang 1981,
30
1989,15-41,в. следна белешка.

nr.

3, Маinz.
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o+toa = 'Погазишта' < iазuшше, Bc:ppi'toa = 'Вbрбица', Toapapiva =
'Чаравина' < чар; ,ГИ претставува словенските гласови: з, ж, и Ж9,

сп. Zc:ptKt<X = '*Езерик', ZC:PIl1tt'toa = 'Жербица' < жеребb, жреб,
Гopa o 'Горажде' и др., според транскрипцијата на Голомб31•
Словенските 'Текстови со латинско писмо не се во подобра

состојба. Писарот на Фрuзuнскuше сао.менuцu, којшто потекнува
од Баварската графичка школа, употребил и еден знак од готската
32

азбука ( Ј ), ст.в.нем. ѕ, за словенските гласови: ш, ж, ч и з •
Споменици на словенска реч со грчко писмо од времето на
и пред Храбар, како што спомнавме, досега не се откриени. Меѓу
тоа, такви неоспорно ималоЗ3• Од оние текстови, заIIИIПани со гр
чко писмо во подоцнежно време, се гледа јасно колку е незгодно
да се предаваат точно некои словенски гласови со ова писмо.
Кон проблемите во врска со појавата и развојот на писмото
и книжевноста Храбар приоѓа многу сериозно и студиозно, со ши
роки познанија за своето време. На неговата интерпретација ќе се
запреме и подолу (гл.

IV-V). Овде треба да се одбележат накратко

само неколку констатации на Храбар, од кои се покажува негово
то сфаќање за принципот на еволутивност при развојот на писмо

то и книжевноста воопшто не само кај Словените туку и кај Ели
ните и други народи и култури.
На обвинието: VЕШМОУ ЖЕ C.....Tb слоиtНbСКbl KHHrbl? нн того 60 ECTb
60Гh

СОТВОРНА,

НН ТО dНГЕЛИ, НН C..... Tb ИСКОНИ, tdKO ЖИДОВbСКbl И PHMbCKbl

ЕЛЛНН(Кbl ИСКОНН C....Tb
.
И

"Ри.....ТН

Н

(.....Tb 60rofvfh (Зошто се словенските бу

кви? Ниту Бог ги створил, ниту ангелите, ниту пак се исконски ка
ко еврејските, латинските и елинските, кои се од памтивек и се
примени од Бога), Храбар забележува дека спомнатите јазици не
31 "Thе Language ofthe First Slavs in Greece: VП-VIП Centuries", При
лози, МАНУ, Одделение за лингв. и лит. наука, XN, 2, 1989,5-46.
32

Сп. L. Мatejka, Кирил СОЛУ1-lски /Ј, Симпозиум ll00-годишница
од смртта на Кирил Солунски, 23-25 мај 1969, Скопје-Штип, МАНУ,
Скопје 1970, 163.
33 Сличен е случајот и со грчките текстови. Доскоро се сметаше
дека најстарите грчки натписи потекнуваат од крајот на VШ век пред Хр.
Пред извесно време, меѓутоа, на локалитетот Габии јужно од Рим, се нај
доа натписи на грчки и од самиот почеток на VШ век (околу 8ОО-та година
пред Хр.). Исто така доскоро беше познато дека најстарите натписи со
кипарско слоговно писмо се од VП век, а пред 20 години во Пафос е најден
натпис со ова писмо од П половина на XI век. Отсуството на натписи не е
доказ дека немало такви.
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биле создадени први, а сирискиоТ'\ на кој "зборувал Адам и од
Адама до потопот додека Бог не ги размешал јазиците при rpадба
та на вавилонската кула". Додава дека и Елините отпрвин немале
букви за својот јазик, NЖ фНNНVb(КbI МН nH(MENbl ПН(аХ Ж ClШЖ ptVb. Н ТаКО
Еtwж MNord лtТd, ПdЛdМНД'b ЖЕ, по(лtЖДЕ ПрНШЕД'b, НаУЕН'!> (,)Т dЛфbl Н BHTbl

ЅТПНСМЕН'!> Тi>KMO ЕЛЛНN(,)М'b
ptTE. Потоа го спомнува Кадмо, којшто
додал три букви и се набројуваат уште тројца кои ги дооткриле
rpчките буквени и нумерички знаци (38 на број како словенските),
а по многу години се нашле и 70 мажи кои го превеле Писмото од
еврејски на rpчки јазик. Наспроти нив Храбар го истакнува сло
венскиот првоучител Кирил: а (ловtNb(КbIЖ KNHrbl ЕДНN'b (BII'.T'bIH К(,)(ТаН
THN'b NapH4dEMblH КНРНЛ'b, Н ПНСМЕНа [пори Н KNHrbl прtложн В'!> МdлtX'b лt
TtXb, d (,)НН МНОЅН MHorbl лtТbI . HXb ПНСМЕна ОУСТрОН, d (), прtЛОЖЕNIЕ. За
тоа словенските букви се посвети и почесни, зашто свет маж ги
создал, а rpчките букви Елините погани.
Забележително е дека Храбар, зборувајќи за rpчките букви,
го избегнува зборот C'LTBOPH, којшто му припаѓа само на Бога и на бо

говдахновени творци, како Константин-Кирил философ, а употре

бува форми од глаголот (,)ТКРblТН, т.е. 'најде' (нешто порано создаде

но), Во стремежот да го оправда словенското писмо и да го прикаже

,,посвето и почесно", отфрлајќи ги обвинувањата, Храбар го омало
важува rpчкото писмо и јазик. За времето кога го пишувал својот
трактат, неоспорно тој бил добро информиран за појавата и разво
јот на rpчкото писмо3Ѕ• Не можел да знае дека Грците се служеле и
со еден ДРУГ вид на писмо, слоговно, линеарно Бе, но за тоа ништо
не се знаеше се до педесетите години од минатиот (ХХ) век.
Факт е дека не се оригинални ни микенското линеарно Бе,
ниту алфабетското rpчко писмо, Тие се адаптирани од други, по
стари rpафички системи: првото од минојското линеарно А, а вто
рото од Феничанското.

ФОРМUlllе

на rpчките букви се идентични

со оние на знаците од Феничанскиот алфабет. Нивните фонеlllскu
вре9НОСШU исто така се совпаЃаат. НазuвUlllе на rpчките букви се
34 Под сириски овде се подразбира арам.ејски, северноеврејски.
Арамејците биле добри трговци, познати под името cypbl. Константин Фи
лософ сретнал еден таков во Херсон на пат за Хазарија (за тоа в. повеќе
во гл. IV, т. 5а).
35 на проблемот за изворите од каде Храбар црпел податоци за
сето тоа, се запрел опстојно уште во XIX век В. Јагиќ, ,,РассуждеНШI
IOжно-слаВffiIСКОЙ и русскоЙ старИНbI о церковнославннском НЗbIке",
Иссле90ванuл Uо русско.му .R3blкy, т. 1, Спб, 1895, 311ss. Сп. и К Куев, о.с.
56-71. Но тука има уште нерешенн прашања.
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позајмени од семитските, со исклучок на некои за вокалските ва
ријанти (e-\jftЛОV, 1:J-'VtЛОv и други букви подоцна вклучени во алфа
бетот); на грчки тие ништо не значат. Ре90Ш на буквите во грчки
от алфабет е ист како во феничанскиот и еврејскиот. Меѓутоа, ка

ко што беше горе истакнато (т.

3), не може да се одрече ни твореч

киот влог при оформувањето на грчкото фонетско писмо.
Храбар ги зема во обѕир, речиси, сите докази од кои се гле
да дека грчкиот алфабеТ е позајмен од семитскиот. Само за иден
тичноста на буквените форми не расправа. Инаку, нивниот

ре9, на
Фонешскаша вре9НОСШ ги илустрира со почетната буква од
алфабетот, семитска алеф, грчка алфа, на кои им одговара словен
ското аао, по унtlоу rp'bVb(KblXb ПНОАЕtI'b, т.е. по ре90Ш на грчките бу
кви и со нумеричка вредност е9ен како во грчкиот и семитскиот
алфабет. Семантичкото објаснување на името за оваа буква: алеф
'ОУУН (д', алфа 'НЦЈН', е наивно, но така тоа било објаснувано и кај

зив

и

рановизантиските хроничари (Псевдо Теодосиј). Храбар забеле

жува дека адаптирањето, одн. откривањето на грчкиот алфабет од
Феничанскиот траело AtT4 UtlOf4, без да определува кога започнал

процесот . Од грчките натписи, најдени на разни места и дијалект
ни подрачја, се гледа дека низ целиот архајски период писмото

било неуедначено, т.е. БЕ

0YCТPOEtlHhI, како и словенското пред да

го устрои Константин Философ.

Сл, 17 Словенски натписи со латинско писмо на архнтрав и фронтон
во с. Шопот кај Бенковец (Далмација) од II половина на IX век

Со неколку збора во збиена форма3б Храбар открива зна
чајни податоци за тоа, 10. какво било во негово време настроение
36 Колку многу Храбар полагал на својот стил и како се грижел да
избегне повторувања, да избере соодветен синоним и да избрише збор
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то кон Кириловото писмо И црковнословенските книги, и 20. како
на тоа тој реагирал, Докажувајќи дека ни грчките преводи не биле
веднаш направени совршено: "ЦЈЕ лн КТО РЕУЕ", hlKO (Кирил) нжТb

ПОСТр4h1ЖТ'h Н ЕЦЈЕ, tvтиtт'!> РЕУОА1> CНMb: н
ПО[ТР4h14АН, dКНЛЛd н ШММdХb, Н ПО ТОМ'!>
ПОСАЕЖДЕ потворнтн нежЕ np'hBOE [Т80РНТН.

ДОБрt, ПОNЕЖЕ [h,

ОУСТРОНА'!.

r p'!>Vb[Kbl ТdКОЖДЕ МNОГdЖДН [ЖТb
ннн МНОЅН.

OYДO&Н'ke &0 E[Tb

Приврзаниците на гркоФилската партија сигурно пригова
рале дека Кирил не ги уредил добро писмото и преводите штом
сега уште се уредуваат, т.е. поправаат и Дотеруваат. На тоа Храбар
им одговара и овде преку спротивставување на словенскиот со гр

чкиот, прво, дека низ таков процес повеќе пати минувал и грчкиот
алфабет, како и преводот на Стариот завет7 и, второ, го нагласува
принципот на еволутивност: "полесно е отпосле нешто да се доте
рува, отколку одново да се направи".

Нумерички системи со букви
7. Видовме како се одбележувани бројки со предметни сим

боли (камчиња, дрвциња, полжавчиња, глинени фигурки), како и
со црти, рески и други условни средства во претписмениот период
и, како постепено од нумеричкиот систем се зародило и првото
писмо во Месопотамија (Сумер). Тој начин за бележење нумери
чки вредности продолжил долго време и по создавањето слоговни
писма, посебно во Медитеранскиот басен (критските: хиероглиф

ско, линеарно А и линеарно Бе писма). Бројките, изразени на раз

лични начини, во секој случај им претходеле на знаците со идео
графска или слоговна вредност. Во критските натписи има плочки
на кои освен нумерички знаци нема ни идеограми, ни силабограми.

Кога, пак, најпосле била измислена азбуката, буквите биле употре
бувани не C3..\iO со нивните соодветни фонетски вредности, туку и
----

---

што може да се подразбере, спротивставувајќи ги термините к"ннгоунn,
r ffbYbCKHn' со (ловtN(Кbln' БОУКdРn', Бл. Конески даде луцидна анализа во
статијата "За Храбровата АаОЛО'luја и за зборот БОУКdР" во неа", Ѕшdiа
palaeoslovenica, Academia Praha, 1971, сп. и 09 uсшорuјаша на јазuкош на
словенскаша uuсменосш во Маке90нија, Скопје 1975,30-34.

37 Храбар бил добро запознат и со редакциите на грчките преводи
на Стариот завет. Со нему својствената лаконичност, тој укажува дека и
грчкиот превод имал потреба од поправки и, на сличен начин, како и пис
мото, бил повеќе пати Дотеруван и преправан. Тој е ,,;цело на мнозина кни
жевници и вековни напори". Познати се пет-шест нови грчки преводи по
оној на CeДYMдeceтre преведувачи. Од преведувачите Храбар го спомнува
само Акила и Симах, н ПОТОМ" ннн мноѕн.
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за бележење на бројки. Тоа се гледа како од семитските азбуки,
така и од грчката, каде што буквените знаци служеле и како ци
фри со нумеричка вредност според редот во алфабетот.
Од

22

букви на својот

алеф-беш,

Евреите ги употребувале

првите девет (од 'Шер до (it) за бележење единици, следните девет
(од yod до qop), - за десетки, а последните четири - за првите чети
ри стотини. Стотините поголеми од

400 ги опишувале со собирање

(додавање) на последните четири букви, а илјадите со повторува
ње на азбуката и со додатни точки под буквите, на пр.: res
=

+ taw

=

600, итн.; за 900 е употребен
посебен знак, сличен на 'ayin, а за 1000 - 'Шер со две точки под
( 1 00

+ 400)

500, Шn + taw (200+400)

него. Нумеричкиот систем е десетеричен. Бидејќи луѓето имаат
десет прсти на рацете, тие поседуваат вродена способност за брое
ње до десет, а потоа тој број се мултиплицира38•
Првиот и најстариот нумерички систем со грчки букви е
познат под името

мuлешскu сисшем

(по градот Милет во Мала

Азија) или јонскИ, Називот е според местото, каде што, по секоја
веројатност, била најпрво прифатена семитската азбука со, речи
си, истите фонетски и нумерички вредности на буквите. Првите
девет букви (1 енеада) и овде се употребени за единици, следните
девет за десетки, а останатите 6, кон кои подоцна се додавани и
комбинираните знаци за аспирираните грчки консонанти - за сто
тини. За 900 е употребен посебниот знак, лигатура од СНХУ и пЕl (Pi),
saтpi (q), а за илјадите повторно се употребуваат почетните букви
од алфабетот со додатни цртички пред буквите под линија.
Тој начин на бележење бројки со букви бил рано пренесен
и на грчкото копно - на Балканот. Тоа се гледа од најстарите гр
чки натписи на атички ваз 9. Но откако било прифатено алфабет
ското писмо, доста рано, можеби во vп-от век, во Грција бил
38 Видовме дека и во месопотамискиот нумерички систем, каде што
бил во употреба хексагезималниот, не можел да биде елиминиран и де
сетеричниот. Во Египет исто така имало десетеричен систем, каде што
бројките се бележеле на три различни начини според писмата: хиеро
глиФско, хиератско и демотско. Во приицип едиииците до четири се беле
желе со вертикални црти според бројот на прстите од една рака без пале
цот; за пет
вица; за сто

дланка со сите пет прста; за десетка служел знакот на потко
лист од паnирус, а за илјада - лист од лотос, со додавање,

одн. повторување на знакот (за единици, десетки и др.) толку пати, колку
што се содржи во целиот број.
39 Cf. Тh. L. Heath
G. Ј. Тоотег, "Greek Nшnегаl Notations", Тhe Oxford
Ciassical Dictionary. пnd ed. Oxford 1979, 749.
-
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создаден уште еден нумерички систем со букви на акрофонски
принцип. Овој систем е познат по името хеРО9ијаНС1Си, по името на
александрискиот rpаматичар Херодијан, кој живеел во П век од
нашата ера. Бројките се наречени хероцијански не дека тој ги из
мислил, а дека ги опишал:

Х(iЛlоt)

1000,

M(UplOl)

=

П(i:v'tЕ)

=

5, il(EKa)

=

10, H(EKa'tov)

=

100,

10000. За другите десетки, стотини и ил

јади биле образувани комбинирани знаци - лигатури од спомнати
те пет почетни букви и со повторување на овие вредности можат
да се напишат и многу високи цифри.
Фактот што овде е употребен знакот I,1et за EKa'tov, покажу
ва дека овој систем на акрофонско бележење бројки со букви е
доста стар, кога со Н во rpчкиот уште се одбележувал spiritus asper.
Овој начин на бележење бројки се употребувал за парични износи,
имал знаци и за дропки: 1

=

1 обол, С

=

1/2 обол, или Т

=

1/4 обол.

Дропки (клазмоrpами) биле предавани и со букви на следниов на
чин: 1'15' 1/3 + 1/4 = 7/12, или комбинирано: со зборови и букви, на
2/45; 8 ta' = 9/11 итн.4V Овој систем бил раши
пр.: Мо, одн. в IlE'
рен за административна и приватна употреба и во други rpчки rpa
дови од V ш век пред Хр., а околу 100 год. пред Хр. повлечен, и во
=

-

сеопшта употреба влезен првобитниот начин, речиси, идентичен
со семитскиот. Таков начин на бележење бројки затекнале и на
шите претци кога дошле во контакт со византиските Грци - јуж
ните Словени на Балканот, а источните преку rpчки трговци кои
од колониите на црноморскиот брег проникнувале кон север во
словенски населби.
Бидејќи западните Словени првин прифатиле римски ци
фри41, овде не можеме да го заобиколиме и тој систем, при се што
е тој општопознат. Тој се состоел од седум знаци: 1 = 1; V
5; Х
10; L 50; е 100, D 500 и М 1000, кои се комбинирани од брое
ње на прсти до четири, за uеш дланка со разделен палец ( ), за 9е
=

=

=

=:

сеш, две петки споени обратно со остриот агол,

а за другите, пови

соки бројки се искористени букви од rpчката азбука за аспирирани
консонанти што немале соодветна фонетска вредност во латин
скиот. Така, за 50 им послужил буквениот знак за rpчкото Ч', кое
на запад се употребувало со Фонетска вредност на Х (Њ, а rpчкото
Х било ks). Расклонот на старото Ч' почнувал сосема ниско (Ф) и од
него е земен само десниот прав агол, така што се добила форма на
40

Хексагезималниот систем на дропки бил употребуван во дела

со

астрономски мерења кај Птолемеј и други александриски математичари.
41 Тие поскоро треба да
примиле нив преку Етрурците.

се

наречат ешрурски, зашто Римјаните ги
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верзално L. За

100 е земена theta (е), од која е задржана само левата

половина која личи на е од е(епtum), според акрофонскиот прин
IЏШ; за 500 е употребена една половина од Ф (D), а za 1000
Ф, кое
подоцна било раздвоено на долниот крај и добило форма на М(Ше).
-

Другите цифри се комбинирале од овие седум знаци со до
давање или одземање на помали броеви: ако помалите бројки сто

јат оддесно на поголемите (до

во

1000), значи додавање, а ако се одле

одземање. Последново претставува важна иновација во нуме

ричкиот систем вооmпто. Двата начина (на додавање иlили одзе

мање) се користеле подеднакво уште од најстаро време, па се до
крајот на XIX век (а во жива употреба се и денес). Така, наместо
пп се пишува(ло) и IV; наместо ХХХХ се комбинира(л) и знак со
одземање, т.е. XL; наместо VПП се пишува и IX; наместо LXXXX
хе итн. Кај поголемите броеви преку 1000, бројките одлево озна
-

чуваат број на илјадите, на пр. пм 2000, или (п); 100.000 (е) итн.
Но, за словенската нумераци:ја е најважен грчкиот систем на беле
=

-

жење бројки со букви, зашто тој е преземен во првите словенски
азбуки и кај нас бил до неодамна во употреба42•

Сшарословенскиl11г букви (само со шиl11ли врз нив), исшо
како и zрчкише и северносемишскиl11г, имале и ну.меричка вре9носш врз 9есешеричнuoш иринции. Во старословенскиот имало
два различни нумерички система за бележење бројки со букви спо

ред видот на азбуките: глаголичка и кириличка. Азбуките подолу
ќе бидат предмет на посебна палеографска и фонетска анализа.
Овде ќе се задржиме само на нивната нумеричка вредност и на

хронолошкото прашање кога Словените започнале да бележат
бројки со букви - една тема за која досега многу се пишувало4З•

Разликата меѓу спомнатите два словенски система се со

стои прво во сосшавош и ре90Ш на буквише со нумерички вред
42 Со ваков систем долго се служеле и Арабите се додека не го по
зајмиле упростениот ИН9иски (Chisab hindu) во IX век. Преку Шпанија тие
него го пренесле во Европа, а одовде тој е преземен во целиот свет како
араUски (по името на оние што први го вовеле во Европа) и служи како
еден вид uaсuzрафuја, зашто секој ги разбира знаците, а ги чита различно
според својот јазик.
43 Оппшрна библиографија до шеесеттите години в. кај Р. А. Си
монов, ,,0 некотормх оообеностSIX нумераIЏIИ, употреБJUlвшеЙС51 в кирил
лице", Исшочнuковеl}eНue u UСШОрШl PYCCKOZO FlЗblка, Москва 1964, 14-36;
лл. Жуковскаи, ,,к истории буквениоЙ цифири и алфавитов у славин", пак
таму стр. 37-43; О. Nedeljkovic, "Ј08 jednom о hronol08kom primatu glago ice",
Slovo 15-16, 1965, 19-58, посебно стр. 25-26; сп. и Б. Велчева, S.v. Абеце р
во Кuрuло-.м.еШО9uевска енцuклоuе9uја, 1,20-26.
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ности44. Глаголичкиот систем строго го следи редот во азбуката во
- ЕUЛh\, НЖЕ - ПОКОН, РbЧН - ЧН (27 букви), а со V се
три енеади: a

воведува и четвртата енеада. Тоа покажува дека овој систем бил
создаден едновремено со азбуката, а т.н. кирилички нумерички

систем е идентичен со грчкиот оригинал. Нумерички вредности

овде имаат само грчките букви и, во најстарите кирилички тексто

ви не е употребен ниеден знак со специфична словенска фонетска
вредност, на п:р. Б, Ж, Г'Ер8 И др. Бидејќи грчката азбука има 24 бу

кви, а за бележење на сите бројки до 900 според ваквиот систем се
потребни 27 знаци, во Т.н. кирилички систем се искористени три

знака (е

- stigma 6, 9 - qoppa
:=

=

90 и

- sampi

=

900), од постарите

грчки азбуки. Во најстарата фаза на кирилицата тие немале фо

нетска вредност, а само нумеричка. Исто така во кирилицата се

искористени како симболи за бројки и некои други грчки букви, на

9; = 60, \) 400 и '" = 700, кои во кирилицата се употребу
пр. е
ваат само за пишување на грчки зборови (в. долу гл. V т. 5).
=

=

Знакот за грчката digamma,

pai>, одн.

лигатурата stigma

е,

која формално личи на неа (е или ѕ) не се среќава во најстарите
еnиrpафски и ракописни кирилички текстови од Х-ХЈ век со гла

совна вредност. Тој немал соодветно фонетско значење и во визан

тискиот грчки алфабет, а се употребувал само како симбол за број

6. Тоа дава основ, сосема логично да се заклучи дека овој знак е по

зајмен од старогрчката јонска нумерација. Подоцна, почнувајќи од

xn век45

(Слеuченски аuосшол, ОХРИ9СКИ аuосшол и др.), тој сим
бол започнал се почесто да го истиснува глаголичкиот знак ЛО ( )
и да ја п:резема неговата фонетска вредност на dz, која нема ника
ква врска со п:рвобитното значење на дигамата
ИСТ е случајот со знакот

qoppa (9),

(w) во грчкиот.

кој не покривал фонет

ска вредност ниту во грчкиот ниту во словенскиот, а бил употребу

ван само за симбол на бројот

90

како во грчкиот алфаСст, така и

во постарите словенски ракописи со кирилица

(Савина книга,
Изборникош на Св.лшослав, Осшро.мирово евангелие и др.). и овој

знак не можел да биде преземен од активниот на времето грчки
алфабет, а од постарата јонска нумерација. Подоцна, од XIV век4 6,
како број за 90 започнала да се употребува буквата У, која прво
битно во кирилицата немала нумеричка вредност, но поради на
-

..

..

�-- ---

глед од

44 Таа разлика е мошне прегледно истакната во табеларен пре

л. П. Жуковск<UI, о. е. стр. 38-39.

45 За илустраIЏfја в. Р. А. Симонов, О.е. стр. 19-20.
46 Сп. Н. G. Lunt, Old Church Slavonic Grammar, The Нague 1974,23.
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дворешниот изглед, сличен на qoppa, ја презела и нејзината функ

ција47•

Нумеричкиот знак sampi (лигатура од sigтa и pei,q
900)
исто така е преземен од јонската нумерација; тој се среќава во
=

ХУ век словенскиот знак
(д) започнал да се употребува со нумеричка вредност

Изборникот на Свwrослав, а подоцна, од
за малиот јус

на 900, пак поради надворешната сличност48• Кај јужните Словени
доста рано (ХП век, во Григоровичевиот паримејник), а подоцна
(ХУ век) и кај источните, за бројот 900 се ynотребувала буквата Ч

под влијание на глаголичкиот нумерички систем49•

Друга забележителна разлика помеѓу двата словенски ну
мерички система е начинот на бележење единиците од втората де
сетка. ВО Т.Н. кирилична нумерација и овде ропски се следи грчки
от начин на бележење 9есешка + е9иница (на пр. м итн., наспроти
ta' итн.), во глаголицата бројките се пишуваат обратно: е9иница +

9есешка, онака исто како што се и изговараат:

ЕДНН'b на ДЕСДТЕ. И

ова јасно покажува дека глаголичкиот систем, индивидуално и

оригинално дело на Константин Философ, е самостоен и "незави
сен" од грчкиот.
Разлика има и во предавањето на илјадите. Додека во т.н.
кириличка нумерап;иЈа ИЛЈадите се пишуваат како во грчкиот со
истите знаци за единици, со една пресечена коса цртичка пред нив

(,5VД = 6404), во глаголицата и тие се предаваат со посебни букви: v
(11) = 1000; ш (Ш) 2000? (повисоки цифри овде не се документи
=

рани, но следејќи го принципот, изгледа и следните илјади се беле
желе со посебни букви).

Некои иновации во тн. кирилична нумерап;ија (замени на
грчки знаци со словенски), како што спомнавме, се должат на вли
јание од глаголицата, а во повеќе ракописи се среќава и мешање
на елементи од двата система, што е резултат на писарска недо
следност при транскрипцијата на глаголички текстови со кирили
ца (сп. на пр. 5, У, Л, о, глаголичко 8, разбрано како кириличко 650;
----------

-.....

47 Сепак во јужнословенската кнрилица продолжила да се употре

бува qoppa за 90, а v
за 1000, како во глаголицата, дури и во печатени
изданија се до XVI век, сп. Први срuски буквар од 1597, Београд 1952.

48 Е. КарсКИЙ, СлаВRНСКaJl кирил. аалеоzрафUR, Л.1928, 216.
49 Како што констатирале поголем број истражувачн, сп. Е. Кар
СКИЙ, О.с.,

216-217; А. М. СеЛИIЦев, СшарославЛНСКШl RЗblК, М. 1951,53 и

др.
50

Од ЖМ гл. xv тоа се гледа сосема јасно: прtЖЕ ЖЕ rn OyvENНK'b (110 -

100
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замени на н со 50, наместо глаголичкото 70 итн. во Македонскиот
51
апостол) .
Разликата во нумеричката вредност меѓу глаголичките и
кириличките букви појасно се гледа од следниов паралелен пре
глед:
Глаголица:
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НCn1>лhtљ", pd 8t WКd8tH, W rphYbCКd hI IKd 81> (Aoвt"h K1> оШЕСТННЈ ULth, "dVhNb W
Udp.o.d U4d ДО Д1>80IOДЕСh.ТОУ Н ШЕ(ТНIO Дtљ WКТh.Брh. u4d, Д март до октомври
има осу:м, а не шест месеци, Но глаголичкиот знак -& за ѕ го означува
бројот 8, а при транскрипцијата на кирилица доаѓа до замена на вредноста
со 6, како што е во грчкиот алфабет, од каде што е преземена во кирили
цата,
51

Поопширно за мешањето на елементи од двата система сп.

А. Симонов, О.с., 25-29.
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Показателно е дека нумеричката вредност за 1, 10 и 100 се
совпаѓа во двете азбуки. Тоа не е случајно. Инвенторот на глаго
лицата водел сметка за овие три основни вредности да не се разли
куваат од усвоената практика. Бројната вредност на илјадите во
глаголицата е одбележана со посебни букви, а во кирилицата е
иста како и во грчкото писмо; таа се бележи со буквите што озна
чуваат единици на кои им претходи знак сличен на saтpi (\ ), на пр.
= 2000, \.в.VПЕ = 9485. Во глаголицата илјадите изгледа биле озна
чувани со посебни букви, на пр. ш = 2000, но други не се документи
рани во најстарите текстови.

\8

Имајќи го предвид сето гореизложено за словенските аз
буки и нивните нумерички вредности, може сега со поголема си
гурност да се расправа и хронолошкото прашање кога тие се вове
дени во употреба од Словените. Подробната анализа на нумераци
јата во најстарите словенски епиграфски и ракописни текстови го
доведе Р. Симонов (о.с.) до заклучокот дека воведувањето на гр
чкиот нумерички систем од Словените треба да се оддели од поја
вата на кирилицата. Словените на Балканот, навистина, во своите
деловни контакти со затечените полухеленизирани староседелци,
како и директно со грчки трговци, морале да се запознаат и да се

служат со грчкиот систем на бележење бројки пред да ја добијат
својата азбука. Навистина директни писмени споменици со јонска
нумерација од претписмениот период не се сочувани, но ваквиот
заклучок е логичен и природен. Донекаде него го потврдуваат по
знатите околу 80 протобугарски натпис 2 на камен и столбови со
грчко писмо. Независноста на јонскиот нумерички систем од кири
лицата и неговата стара појава кај источните Словени му дала по
вод на Симонов да заклучи дека традицијата на јонскиот нумери
чки систем се раширил во овој регион од грчките колонии пред
таму да допрела кирилицата од Балканскиот Полуостров (Пре
слав и Охрид). Грчко влијание на Исток доаѓало и од грчките ко

OT брег. Затоа, по однос на најстариот пери
лонин по ЦPHOMOp
од на кирилицата ТОЈ го коригира и терминот ,,кириличка нумера
ција". Според него таа така може да се нарече само условно, а
всушност таа е "грчка", ПОТОЧНО ,јонска нумерација". Неговиот за
клучок го прифаќаат и други истражувачи, како л. Жуковска З,
Е. Георгиев, Разцвеi1loШ на болzарскаma лuШерашура в IX-Х
век,

Софин 1962, 15,

наоѓа дека некои од загонетните знаци, врежани на

градежен материјал во административно-политичките центри на I-TO бу
гарско ц cтвo, претставуваат симболи со нумеричка вредност.
5 Според неа (о.с.) редоследот на глаголичките букви наполно со
одветствува на порастот од понискн кон повисоки бројкн, што докажува
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О. Недељковиќ54 и др.55 Нема сомнение дека практичните потреби
m

терале Словените, особено балканските, да се запознаваат и да

користат постојни системи за бележење бројки и пред нивното
описменување. По појавата на кирилицата започнала синтеза на
јонската нумерација со елементи од глаголичката словенска пис
меност. Важна етапа во развојот на словенската нумерација прет
ставува XI-ХП век, кога се оформил овој грчко-словенски систем.
Често се нагласува дека нумеричката вредност на глаголи
чките знаци е независна од византиско-грчката традиција на јон
ската нумерација. Во голем број случаи тоа е сосема точно. Меѓу
тоа, треба да се забележи дека творецот на глаголицата водел
строго сметка за извесни важни координати, за основните нумери
чки вредности на 1, 10 и 100 (d , aлq,а, 'alep; НЖЕ, iffitа,убd; pbl�H, р&,
res, ros) три најважни елемента во скелетот на нумеричкиот сис
56
тем пред употребата на нулаша • Горе укажавме дека во предал
фабетските месопотамиски и медитерански писма единствени нуме
-

рички знаци имало само за овие три вредности: единица, десетка и
стотина. За илјада, а подоцна и за десет илјади, всушност, е истиот
знак за 100, диференциран со незначителни добавки. Практиката
за бележење бројки повисоки од 1000 во принцип продолжила со
повторување на фонетски знаци кон кои се додавале и одделни
дијакритички знаци. Тешко е да се допушти дека совпаѓањето на
овие основни нумерички вредности во глаголицата со буквите во
грчкиот и северносемитскиот алфабет, на исто место и со иста
дека нивните вредности се создадени истовремено со азбуката, а кирил
скиот нумерички систем не одговара на редот во азбуката и, природно е
да се заклучи дека тој е воведен во словенската практика независно од по
станокот на кирилицата.

54 О.с. стр. 28, констатира дека полната соодветност на кирилски
от нумерички систем со грчкиот и отсуството на нумерички вредности на
буквите за специфични словенски гласови, сведочи дека Словените го
презеле од Грците тој систем пред уште да била оформена кирилицата
како систематизирано писмо.
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Слична таква мисла донекаде е искажана и пред Симонов од Е.

feopmeB, СлавННСКaJl UUCbMeHHoctllb 90 Кuрuлла u Меф09UR, Софllil 1952,
22-23.
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Нулаша била измислена кон почетокот на УI век во Индија и
веќе бил оформен совршен нумерички систем со минимум знаци (9 + О), со
кои можеле да се бележат и најголеми величини со додавање нули, оди.
бројки оддесно. Во средината на IX век Арабите веќе го користеле него и
во XI век го пренеле во Европа. Но Словените до неодамна бележеле
бројки со букви, исто како што во Западна Европа бил во употреба рим
скиот нумерички систем покрај индискиот.

III

-

Појава, развој и адаптација иа алфабетски писма

103

гласовна и нумеричка вредност, е проста случајност. Инвенторот
на глаголицата сигурно водел сметка за некоја веќе усталена тра
диција во нумеричкиот систем и не внесол промени во овие важни
потпорни нумерички точки. Иако графичкиот лик на спомнатите
три букви во ра зличните азбуки се разликувал, нивната фонетска
и нумеричка вредност била иста. Тоа укажува дека грчката јоиска
нумерација била во употреба кај Словените пред составувањето и
на глаголицата.

ВТQРДЕЛ
СЛОВЕНСКА ПИСМЕНОcr

IV
СОЗДАВАЊЕ НА ПРВОТО СЛОВЕНСКО ПИСМО
,,нЕ Н4 ТУЖДЕМ ОСНОВ4ННН (ВОЕ ДЕЈШ ПОА4Г4IОЧЈ4,
Ifb Н2)НОВ4 nH(bMEHd В'hОБР 4ЖbШd ...
"

Св. Клименr Охридски, Похва.лно слово
за свв. Кирил и МеШО9иј

1. За да се разбере правилно појавата на словенската пис
меност во средината на IX век, треба прво да се има предвид оп
штествено-политичката и културната положба во Европа, посебно
на Балканот, како и исклучителните дарби на нејзиниот инвентор.
Општопознато е дека основите на словенската духовна култура и
цнвилизација ги поставиле Солунските браќа Константин-Кирил и
Методиј. Тие први започнале добро обмислена мисионерска деј
ност за обраќање на Словените

во

христијанската вера според ви

зантиски обред, но со поддршка и од Рим. За таа цел Константин
Кирил ја составил првата словенска азбука, глаголицата. Со свои
те преводи и оригинални творби Браќата создале писмен јазик за
чија основа послужил словенски говор, којшто бил во жива упо
треба кај Словените од Солунско, дополнет со позајмена или пре
ведена грчка фразеологија и апстрактна терминологија. Писмени
от јазик, отпрвин наменет за црковни потреби, подоцна бил упо
требен и во други културни сфери. Генијалниот изум на Констан
тин, глаголицата, всушност, претставува предуслов за успехот на
целокупната нивна мисија.
Споредувајќи го настанувањето на грчкото со создавањето
на словенското писмо Црноризец Храбар во својот апологетски

спис (u nH[bMfNfX"h со малку зборови во збиена форма констатира:
,,4ЧЈЕ БО В'hП РО(НШН KNHr'hYHhI r pbYbCKdhl rAdrOAAI.: КТО ВbI ЕСТ!> ПНСМЕ"" CТBO PHA'h,
НАН KNHrbl пр'tАОЖНА'h, НАН В!> КОЕ Rp'tMAI.? ТО р1>Дф'Н <,)т ННХ" R'tДAl.Тb. dЧЈЕ АН
R'hПрОСНШН (AOR'tNCКbIAl. БОУМрAl. rAdrOAAI.: КТО ВbI ПНСМЕН4 СТВОрНА'" ECТb, НАН
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КНИГbl прtложил'b, ТО 1I'b И IItAAlTb И U>ТlltЦЈdIlШЕ рtКЖТb: [IIAlТИ KU>tt[TdttTHH'b
фИЛО[Оф'b Нd РИ4dЕМbl кирил. 'f'b НаМ ПН[МЕНd [ТIIОРН И КttИГbl прtложи и МЕ.в.о

ДИЕ БРd'f'b ЕГО". ("Ако ги прашаш грчките учеин луѓе кој ви ги создал

писмените знаци, или <кој ви ги> превел книгите, тоа ретко кој од
го знае. Ако ли ги прашаш, пак, словенските писмени луѓе: кој
ви ги створил буквите или превел книгите, тоа сите го знаат и од
говарајќи ќе речат: Свети Константин Философ, наречен Кирил,
нив

тој ни ги створи буквите и ни ги преведе книгите и Методиј, него
виот брат").
Создаваlbето на словенската писменост и литература од
Солунските браќа свв. Кирил и Методиј во шеесеттите години од
IX век, поврзано со примаlbето на христијанството, е пресвртница
од пресудно значеlbе во културната историја на сите словенски на
роди. Тоа е настан што придонел за развојот на словенска само
свест и идентитет, фактор што ги извел Словените на историска
сцена и ги вклучил во токовите на цивилизираниот свет, а истовре
мено дал поттик за развој на литературата и културата со нови
прогресивни идеи и кај други европски народи коишто се служеле
со туѓо писмо и туѓ јазик. Во средината на IX век, па и порано, не
кои словенски плеМИlbа живо ја почувствувале потребата да имаат
своја сопствена писменост, култура и цивилизација како штит од
туѓи асимилаторски влијанија.
Непосредна причина за создаваlbе на словенската писме
ност било прифаќаlbето на христијанството кое е религија на пис
мото. Тоа придонело да стекнат своја писменост и да развијат свој
литургиски јазик Копти, Сиријци, Ерменци, Грузијци, Готи, Нубиј
ци и др. уште пред мисијата на свв. Кирил и Методиј. Потребата од
писменост кај некои словенски плеМИlbа созреала во IX век и пора
ди други, административно-економски причини. Тогаш тие почну
ваат да формираат свои словенски држави. Државинот апарат што
се создавал во управата, војската, трговијата, судството и др. не
можел да Функционира успешно без писмо кое регистрира се за
секогаш. Невозможно е да се управува од еден центар поголема
држава без писмена евиденција, зашто само преку неа можат цело
сно да се контролираат обврските, извршените работи, дажбите и
други трансакции на територии далеку од центарот. Колку повеќе
се ширела и закрепнувала централизираната државна власт, толку
повеќе се зголемувала и потребата од писменост1• 3ападноевроп
1 Тоа се гледа јасно од историјата на предноазиските и медитеран
ските држави кога заедно со нивната појава се развиваат и разни видови
писма (клинописни, хиероглифски, линеарни слоговни и др.).
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ските народи за таа цел во средниот век се служеле со латинско

или грчко писмо. Таква практика имале и Словените, но веднаш
било почувствувано неудопството при пишување словенски зборо
ви со овие писма, како што забележува и Црноризец Храбар. Ако
кон тоа се додаде уште и ширењето на христијанството на друг, не
словенски јазик, често сврзано и со задна цел за културна и поли
тичка превласт над новопокрстените, управниците на словенските
држави биле двојно повеќе заинтересирани да стекнат свое писмо
и христијанизација на свој јазик.

2. Словенски племиња во раниот среден век веќе населува
ле, иако не насекаде компактно, широка територија од Алпите до
Урал и од Егејот до Балтикот. Тие претставувале огромна, но не
организирана маса, надвор од оградата на христијанската црква.
Почнувајќи од УЈ-от век словенски племиња го преплавиле и Бал
канскиот Полуостров до најјужниот негов дел2. Меѓутоа, не успеа

ле овде рано да создадат поголема и потрајна словенска државна
организација. Сепак од прееудно значење за културниот развој на
целиот словенски род е фактот што тие први стапнале на почва на
поена со христијанизирано античко културно наследство. Балкан
ските Словени, посебно оние што се населиле во македонија, каде
што

христијанството било проповедано уште од апостолско време,

постепено ги усвојувале придобивките на христијанската култура.
Населени меѓу христијани, тие не можеле да останат незаеегнати
од новата вера, макар што не и без отпор3. Голем број од нив биле

покрстени уште во vп-VШ век. Некои од нив достигнале и до нај

високи хиерархиски чинови4• Огромен е бројот на анонимни Сло
вени што примиле христијанство пред евв. Кирил и Методиј, но
како граѓани на полиетничката византиека империја преку грчки
от јазик и култура, тие биле претопени и елинизирани. Во етнички
2 Според зборовите на Константин Порфирогенит (De thematibus,
6.33) се пословенила целата ојкумена (мисли на Византиската империја) и
станала варварска.
3 Таков отпор имало и во други средини. На руски тоа е одразено
во зборот кресШRНUН од хрuсшuјанuн, со значење 'селанец', блиско до
латинското paganus « раgиѕ, -i 'село'), во метафорична употреба 'груб',
наспроти urbanus 'градски, фин', а во Францускиот cretin 'слабоумен (иди
от)', од народната форма cnitien 'христијанин', употребен во пејоративна
смисла.
4 со сигурност се знае дека цариградскиот патријарх Никита
(768-780) бил Словен. Во Хрониката на Теофан изрично е нагласено дека
потекнувал од Словените.
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поглед тоа било погубно особено за оние словенски маси што про
дреле најдлабоко кон југ. Најдолго (околу 200 години) останале
независни и не Й: плаќале данок на Византија словенските племиња
Мuлинiи и Езериши во југоисточниот дел на Пелопонез (покоре
ни одвај во почетокот на IX век од императорот Ираклиј). Секој
бунт за осамостојување на балканските склавинии бил жестоко за
душуван, а потоа следело принудно масовно иселување на словен
ски фамилии, според хрониката на Теофан најмногу за време на
императорите Констанциј

(658

год.) и Јустинијан П

Словените обично биле депортирани

во

(688/9

год.).

Мала Азија за да служат

како заштитен ѕид на источиата граница, изложена на чести напа
ди од исламизирани Арапи. Најгусто со Словени била населена по
краината Опсикион на западниот брег од Мала Азија, од каде што
и Цариград добивал евтина работна рака.
Од масовното словенско население во јужниот дел на Бал
канот останати се само топоними како неми сведоци за некогаш
ното нивно присуство. И покрај систематските замени дури и на
микротопонимите во последниве два века, на Пелопонез до денес
се уште се зачувани стотици чисто словенски називи на места. Да
имале писменост и литература на свој јазик, Словените од овие
краишта не би исчезнале и поинаква би била денес етничката
карта на Балканот. За среќа политичките околности во Средна
Европа тогаш, макар и за кратко време, биле поблагопријатни за
Словените и тие таму успеале дефинитивно да добијат и своја пис
меност, оформена на Балканот во грчко-словенска јазична среди
на, каква што била Македонија. Овде, всушност, се извршило она
вкрсшување и сраснување м,егу сшараша, насле9ена словенска со
вuзаншискаша хрисшијанска кулШура. Подоцна, врз основа на тој
амалгам е изградена целокупната христијанска словенска култура
(за одразот во писмото и јазикот в. долу гл. V и VI).
Потреба од словенско писмо и христијанска проповед на
словенски јазик живо почувствувал кнезот Растислав кој, откако
обединил повеќе бохемски и моравски кнежевства, станал управ
ник на голема и независна средноевропска држава, Велика Мора
вија. Моравските Словени биле покрстени во триесеттите години
на IX век од германско-латинско свештенство, кое се обидувало
духовно да ги потчнни и да ги германизира. Заштита од таквите
аспирации на соседите Растислав не можел да очекува од папата,
под чија црковна јурисдикција потпаѓала Моравија. Бидејќи во тоа
време угледот и моќта на Византија на југот од Европа значително
пораснале, во

862 година тој се обратил за помош до византискиот

IV - Создавање на првото словенско писмо
имnератор Михаил Ш. Според Просшраношо жишие

111
на

св Кирuл

(гл. 14) неговите пратеници на императорот му ги предале следни
ве зборови со хагиографска украса: "Нашиот народ го отфрли па
ганството и го држи христијанскиот закон, но немаме таков учител
кој 9а ни ја објаснува на наш јазик хрисшијанскаша вера, та и други
страни, кога ќе го видат тоа, да направат како нас. Затоа, господа
ру, исuраши ни шаков еUискоU и учишел, зашто од вас секогаш
излегува добар закон за сите страни". Забележително е дека освен
учител кој на словенски јазик би го објаснувал христијанското уче
ње, Растислав барал и еUискоU, за да може да организира своја не
зависна црква.
Растислав, неоспорно, бил мудар дипломат кој добро ги
знаел тогашните политички прилики во Европа. За да се разбере
правилно неговото обраќање кон Византија, потребно е макар и
бегло да се потсетиме на некои поважни историски моменти во
јужна и средна Европа од тоа време.
Во средината на IX век Византија закрепнала од тешката
криза што ја преживеала во претходните два века. На внатрешен
план, во 843 год., излегла како победник над иконоборството кое
долго ја потресувало црквата и внесувало немир во Империјата, а
на надворешен - биле прекинати долготрајните борби на источна
та граница со Персија и агарјански исламизирани народи, со што
продорот кон запад на новата муслиманска религија бил подза
прен. Во Византија тогаш (ЈХ век) се јавува стабилност во полити
чкиот - И голем прогрес во економскиот и културниот живот. Вна
трешната политика на Византија се характеризирала со силна цен
трализација, а надворешната, тесно поврзана со мисионерската
програма на нејзината црква, презела нови иницијативи за ширење
на византиската цивилизација и надвор од нејзините граници. Пре
ку една ваква мисија во почетокот на шеесеттите ГОДИНИ од IX век
хазарскиот каган, којшто ја фаворизирал јудејската религија, бил
придобиен за да води потолерантна политика кон христијаните.
Главната цел на византиската политика и дипломатија била, под
плаштот на христијанството да воспостави сеопшта благосостојба,
мир и среќа за општо добро со претенција да ГО воспостави идеа
лот на Римската имnерија, рах Roтana.
Во тактиката на византиската дипломатија д. ОболенскW
забележува ннтересен дуализам. Принципите од кои

се

раководела

"Thе Principles and Methods of Вyzantinе Diplomacy", л!" Congres
international des etudes byzantines, Belgrade - Ohrid 1961,45-61.
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таа, претставуваат чудно преплетување на спротивни компоненти

во нејзиниот однос: круг конзерватизам - и нагласена флексибил
ност со попустливост; диктаторска горделивост
покрај навидум
крајна отвореност и срдечност; агресивен империјализам - и поли
тичко благородство под егидата на рах Roтana, а всушност, крајна
та цел била за се заштитат државните, црковните и личните инте
реси на династијата и патријаршијата. Односот кон другоплемени

ците во границите на византиската империја се характеризирал
обично со првите компоненти: конзервативност, диктаторска над

меност, строгост и агресивност, а кон надворешните варирал спо
ред приликите и државните интереси6•
Односот на Византија кон Моравија и кон подадената рака

од Растислав бил сосема различен од оној кон Словените во нејзи

ните граници. Византија била крајно заинтересирана да придобие

некоја централноевропска земја на своја страна и да го намали

влијанието на германската империја која се јавувала како нејзин

ривал со претенција за обновување на универзалната Римска импе

рија. Во Италија интересите веќе им се судирале. Ако ја придо

биела Моравија на своја страна, очекувала дека со тоа би му го
преградила патот на франкскиот крал Лудовик кон средниот Ду
нав и би го неутрализирала неговото, веќе склучено, сојузништво

со бугарскиот кнез Борис. Цариградската патријаршија, пак, била

заинтересирана на секој возможен начин да му ги ограничи права

та на папата. Поради тоа официјалната државна и црковна власт
од Цариград радо се согласила да му ги исполни барањата на вели

ко-моравскиот кнез. Овие околности на ривалство меѓу Исток и

Запад околу "грижата" за душите на моравските Словени придо
неле и Растислав да си ја постигне целта со големи привилегии и
отстапки, какви Византија никогаш не би допуштила за негрчките
народи во нејзините граници.
Не случајно императорот и црковниот врв за таа цел ги из

брале Солунските браќа свв. Кирил и Методиј кои тукушто се вра
тиле од една успешно извршена, веќе спомната мисија кај Хазари

Примери на вакво двојство во византиската дипломатија приве
дуваме во статијата ,,Рах Augusta, рах Byzantina и рах Divina" во Зборнuкош
на рефератите од Научниот собир Хрuсшuјансшвошо во кулшураша u
умеiUносша на Сшрумuчкаma еаархија, Струмица 2002, 29-47; сп. и П. Хр.
Т. Гоцевски, 2000 Z09UHU хрuсшијансшво, 2000 z09UНU учење
Илиевски
за мир, Скопје 2002, 5-49; Р. Ilievski, "Рах Augusta (Romana), Рах Вyzantina
(Christiana) and 1he conternporary peacemakers," Bulletin. Association Internationale
d'Etudes du Sud-Est Europeen, 32-33-34, Bucarest 2002-2004, 213-222.
-
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те. Тие биле докажани како многу способни и опитни мисионери.
Од посебно значење, пак, е фактот што Браќата биле родум од
еден крај, каде што подолго време веќе имало соживот меѓу Сло
вени и византиските Грци и дека голем број од жителите биле дво
јазични. Тоа го истакнал и императорот кога ги убедувал Браќата
да ја прифатат мисијата: "Вие сте Солуњани, а сите Солуњани збо
руваат чисто словенски"

(ЖМ, 5).

Подобар од овој избор дворот и

црквата, навистина, не можеле да направат.

3. Од времето на Добровски (крај на xvш век?, основопо
ложникот на словенската филологија, кога започнува и научно да
се проучува оваа материја, акумулиран е огромен фонд на инфор
мации во врска со епохата, ЖИВОТОТ, характерот и дејноста на се
словенските првоучители и нивните ученици. Нема термин, упо
требен во старите споменици, што не бил подложен на највнима

телна анализа. Спонтано ќе помисли човек дали не е излишно се
уште да се пишува за толку познати работи.
Но, иако по сето она што е откриено, објавено и интерпре

тирано за словенските првоучители не е лесно денес да се каже
нов збор, за нив незапирливо продолжува да се пишува дури и со
позасилен интензитет, прво, зашто нивното апостолско дело е не
пресушен извор на нови инспирации; второ, затоа што во интер
претацијата на малубројните и скудни историски извори има зна
чителни разлики и несогласувања меѓу интерпретаторите, што бу
ди интерес за нови истражувања. Поради тоа во последио време
кај соседните народи се организираат и специјални институти, ка
тедри и центри за кирило-методиевски студии, кои систематски ги
преиспитуваат досегашните сознанија. Затоа, сметаме за потребно
овде да укажеме макар и сосема накратко на некои клучни мо
менти од нивниот живот и дејност од критички проверени извори.
Солунските браќа потекнувале од знатен род, близок на
царскиот дворец. Татко им Лав заземал важна должност како
стратег (друнгар) на Солун. Методиј бил најстар, се претполага
дека бил роден околу 815 год., а најмалиот Константин, роден 827,

бил "седмо" дете. Бројот се9У.м е свештен и не е исклучено дека е
тоа хагиографска интерполација. По смртта на татко им веројатно
во

841

год. грижата за децата ја презел регентот на малолетниот

1. DobrovskY (1753-1829), чешки филолог и историчар со крити
чен ум и задлабочен приод кон изворите за животот и дејноста на Солун
ските браќа.
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(тригодишен) ИМIIератор Михаил m Теоктист, којшто управувал
со престолот заедно со мајката царица Теодора. Тој го зел Кон
стантина во Цариград, каде што му обезбедил солидно образова
ние во прочуената Магнаурска школа (наречена така по дворецот
со голема сала, magna аиlа, каде што била сместена). По завршу
вањето станал библиотекар во Патријаршијата (т.е. секретар на
патријархот), зел учество во Сараценската мисија и предавал фи
лософија на високата Магнаурска школа. Методиј бил назначен за
управник на едно словенско кнежевство. Во житијата не се пре
цизира ни каде било тоа кнежевство, ни кога управувал. Има по
веќе претпоставки каде можело да биде кнежевството: Тесалија,
Сгрумичко-брегалничката област, или во Опсикион, Битинија,
каде што имало компактно словенско население, депортирано од
балканските склавииии, кое користело извесни привилегии.
Во 855 год. на византискиот престол настанале големи про
мени. Теоктист бил убиен од новиот регент Варда, вујко на импе
раторот Михаил m, мајката царица Теодора, сестра на Варда, била
отстранета од престолот и испратена во манастир. Тоа се одразило
и на односот кон Браќата. Константин го загубил својот покрови
тел, а Методиј, веројатно како припадник на Теоктистовата стран
ка,

бил принуден да го напушти кнежевството и да стане монах.

Дошол во манастирот Полихрон на Олимп, во Битинија. По враќа
њето од Сараценската мисија Константин често ја напуштал пре
столнината и престојувал во манастир, најчесто кај брата си, како
што се вели и во неговото житие (ЖК, 7): I'Љ олvu'Бb ЖЕ ШbДb Kb МЕ
.o.wAHIO, Братоу CGOlEuoy, тамо ЖНG1iШЕ н UОЛНТ80У Т80рЕ БЕ b "PlieTdNHhI Kb
БОГОУ, TbKUO кннгамн БЕС1iДОУIE. NWl.Џb ОУЕО Н AbNb 8blNOY С"!. EpdTWUb [80HUb

И"!. (НХ оynраЖNаdШЕ (Е. Така, не само во своето детство, а и подоцна
живееле во крај со мешано, грчко-словенско население, Браќата
долго престојувале заедно во овој крај, населен со Оmвени. Во
нивниот манастир сигурно имало не само обични работници од ло
калното словенско население, а и монаси-подвижници, меѓу кои си
избрале и поблиски соработници. Судејќи по фонетските особе
ности на нивниот јазик, којшто послужил како база на старосло
венскиот, може да се заклучи дека тие биле преселени од Солун
ско. Во ваква средина Браќата можеле да си го обноват знаењето
и на словенскиот јазик. Како мисионери, пак, тие не можеле да не
размислуваат за просветувањето на Словените, за нивното покр
стување и описменување. Овде можела да се зароди кај нив и иде
јата за создавање на словенско писмо порано, но за да го приложат
тоа некаде јавно на дело, требало да имаат согласност од највисо
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киот државен и црковен врв, инаку би биле прогласени за еретици.
Таква пригода им се дала кога Растислав побарал за своите Морав
ци учител и епископ да им ја објасни христијанската вера на сло
венски јазик. Кога со решение на императорот и патријархот тие
биле одредени да ја извршат таа работа, веќе можеле дефинитив
но да ја оформат словенската азбука, а во манастирот имале пре
красни услови да го оформат и првиот словенски литературен ја
зик и да преведат основни текстови за богослужение: избор на че
тива од Еванzелuешо, Ааосшолош и Псалшuрош, како и молитви
кои најчесто се читаат на секојдневни и празнични служби.
Така подготвени, со составена словенска азбука и неопход
ни текстови на најважни делови од богослужби, тие тргнале за Ве
лика Моравија, каде што, радо дочекани од кнезот Растислав, ја
продолжиле работата околу преводите на свештените книги. Но
ПО кусо време положбата им се влошила. Победен од Франкскиот
крал Лудовик во 864 г. Растислав станал негов вазал и, германско
то влијание во Моравија се повеќе се засилувало. Покрај напорна
та работа околу дооформува:њето на словенскиот литературен ја
зик, комплетирањето на преводи на боroслужбени книги и подго
товка на млади кадри за свештеници, им претстое:Ia и тешка борба
на два фронта против германско-латинското свештенство со х ри
стијанска проповед на германски и литургија на латински, верно на
источноФранкската империја, а присутно во Моравија од триесет
тите години на IX век. Тоа ги обвинило Браќата 10 дека дошле да
работат во нивна диецеза и 20, проповедта, а особено богослужени
ето на словенски, наместо на латински јазик, што ги вршеле сесло
венските првоучители, им изгледале опасна, еретичка иновација,
на која жестоко Й се спротивставиле со предрасудата за само три
јазици (еврејски, грчки и латински) ,,на кои единствено можело да
Му се служи на Бога".
По три години работа во Моравија и една во Панонија кај
кнезот Коцел, Браќата тргнале за рим да бараат поткрепа од папа
та, како и да им посвети некои од нивните ученици за свештеници,
зашто тие немале право да ракополагаат, бидејќи никој од нив не
мал епископски чин. На пат за Рим, во Венеција Константин на
диспутот со латински свештеници што "нападнале на него како
врани на сокол" дал сјајна одбрана на словенското писмо и употре
бата на словенскиот јазик во богослужбите. Со себе Браќата ги
носеле моштите на св. Климент Римски што ги открил Констан
тин во Херсон за време на Хазарската мисија. Тоа придонесло па
пата Лдријан да

ги

прими со големи почести. Наскоро потоа, на 14

116

Словенска писменост

февр. (стар стил) 869 г. Константин, по постригот во монаштво
наречен Кирил, починал и таму бил погребен со големи почести.
Откако Методиј бил хиротонисан за епископ и петмина од учени
ците ракоположени за свештеници и чтеци, групата се вратила во
Панонија. Но поради интриги на германското свештенство пред
епископите од Салцбург, Регенсбург, Пасау и др., под чија јурис
дикција била Панонија, Методиј бил затворен во манастирот Рај
хенау (крај Регенсбург), каде што останал заедно со учениците две
и пол години, до 873 г. Рехабилитиран од папата Јован VШ, ја про
должил просветителската дејност во Моравија до последниот здив.
По неговата смрт, меѓутоа, едни од учениците биле продадени во
ропство, други прогнати. Оние што тргнале на југ, нашле добар
прием на Балканот кај бугарскиот кнез Борис и успеале да го про
должат делото на своите учители.
Солунските браќа свв. Кирил и Методиј и двајца од нивни
те ученици (свв. Климент и Наум Охридски) поради големите за
слуги околу просветувањето на Словените биле канонизирани на
бргу по нивната смрт8 и, со векови биле и се почитувани како све
тители. Има многубројни писмени споменици за нивниот живот од
различно време, но не се сите со еднаква вредност. Тоа се должи,
главно, на нивниот литературен и легендарен характер. Освен тоа
тие се зачувани во подоцнежни преписи, каде што се среќаваат
значителни скратувања и интерполации со различни тенденции.
Споменицнте се разнообразни по форма и содржина: житија,
служби, пофалби, легенди, хроники, писма, соборски решенија, ис
ториски белешки и др.
Житие (хагиографија) не е проста биографија на обичен
човек, а на светител, главно со статус роѕ! mortem. Денот на негова
та телесна смрт се смета за dies natalis, т.е. роденден за вечниот жи
вот9• Не е лесно да се напише биографија на светител Kt'4KO истори
ска личност само врз основа на неговата хагиографија, која опфа
ќа моменти и пројави од животот шаблонски од гледна точка на
8 За првите тројца со сигурност се знае. Во месецословот на Асе
мановошо еванzелие од крајот на Х или почетокот на XI век св. Кирил е
спомнат на 14 февруари, Методиј на 6 април и Климент на 27 јули по стар

стил. Четвртиот од НИВ, св. Наум Охридски изгледа во прво време имал
само локален култ, кој отпосле, веројатно во xm век, започнал да се шири
и кај други православни христијани на Балканскиот Полуостров.
9

Во календарот има само три празника за телесниот роденден: на

Христос (Божик), св. Дева Марија (Мала Богородица) и св. Јован Крсти
тел (Иванден). Сите други празници се на денот од нивната телесна смрт.
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вечноста (sub specie aeternitatis). Меѓутоа, пространите житија на
Браќата (ЖК и ЖМ), Т.Н. ПаflОflСки леzеfl9U, составени непосредно
по нивната канонизација од автори што лично ги познавале, сепак,
содржат многубројни историски факти од нивниот земен живот,
потврдени и од други, странични извори од исто време. Хагиограф
ската идеализација во житијата е неизбежна. Таква се чувствува и
во Панонските легенди, но во нив има и реална историска подлога.
Горниот извод од нивните биографии е, всушност, со такви посве
дочени Факти.
Кон крајот на ХVШ и почетокот на XIX век учени филоло
зи и историчари започнале да ги откриваат Браќата и како истори
1О
ски личности , научно да ги истражуваат нивните индивидуални
особености и да ги анализираат нивните дела. Во текот на целиот

XIX век се собирани, опишувани и издавани споменици за старата
словенска писменост и култура. Илјадагодишниот јубилеј од поја
вата на словенската писменост и од смртта на Константин-Кирил
дале силен импулс за поинтензивни студии во врска со животот и
дејноста, главно, на сесловенските првоучители и св. Климент
Охридски, еден од најдоближените нивни ученици. Одвај во по
следно време потврдени се со сигурност претпоставките дека и св.
Наум се занимавал со книжевна работа. Пред дваесетина годиНи
откриен е во акростих неговиот авторски потпис Нuшчuu Наоум
ll
во канонот за св. ап. Андреј без грчка паралела .
Скудните изворни, главно, хагиографски споменици за се
словенските просветители и нивните ученици, познати уште од ми
натиот век, се во фокусот на постојани и систематски научни ана
лизи во текот на последниве близу 200 години. Досега тие се некол
ку пати објавувани12, но изданијата брг застар аат лични творби
у
ув
.
10 За постепеното откривање на сесловенските првоучители и
како историски личности, прво на Константин-Кирил, потоа Методиј и
Климент Охридски, почнувајќи уште од Д. Ростовски (1651-1709), Ј. До
бровски, В. М. Ундолски, О. М. БодинсКИЙ И др. од XIX век, в. С. Б. Берн
штеЙН, Консшаншuн-ФилосоФ u МефоguЙ, М. 1984,3-36.
I1

-356.

Повеќе за тоа в. П. Хр. Илиевски, Свешила незаоgнu,

1999,295

12 Ќе ги спомнам само поновите изданија (ОД хх век) на жити јата
на свв. Кирил и Методиј, св. Климент и Наум Охридски: П. А, Лавров ВО

МашеРUR.ltbl ао исшории возникновенUJl gревнеишеЙ славRНСКОЙ UUCbAteH

л. 1930; Р. Dvornik, Les legendes de Соnsшnпn et de Methode vиеѕ de
praha 1933; А. Теодоров-Балан, Кирил и Мешоgи, I-П, С. 1934; Р.
Grivec, коnѕеаnпn und Method, Lehrer der Slaven, Wiesbaden 1960; колектив од

носши,

Byzance,
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на Кирило-Методиевите ученици во преписи се уште се откриваат

и се издаваат13• Тие, всушност, содржат и најмногу изворни подато

ци за нивните автори. Литературата за нив постојано се зголемува.
Библиографијата на кирилометодиевските студии во последно
време стана, речиси, непрегледна. Особено голем подем на студии
од оваа област се појави во втората половина на Х:Х век кога во по
веќе словенски и некои несловенски земји свечено беа одбележени
со меѓународни научни собири неколку јубилеи на првоучителите

и нивните ученици. Во последно време се појавија и специјални пе
риодични едиции, посветени исклучиво на оваа проблематика со

учество на специјалисти од целиот свет. Покрај специјализираната
едиција Кuрuло-.меШО9uевскu СШУ9UU, во Софија од пред дваесети
на години излегува и Кuрuло-.меUio9uевска енцuклоuе9uја (1 А-З,
1985; П и-о, 1995; Ш п-с, 2003; IV Т-Q + ДОП"hлнение, 2003).
Познато е дека на сите наши преродбеници од XIX век и

почетокот на Х:Х век темата за сесловенските просветители им
била една од најомилените на која пишувале со восхит. Во перио
дот по Втората светска војна на оваа тема и кај нас се напишани
многубројни научни студии, пригодни статни и книги. Од средина

та на шеесеттите години на оваа тема во Македонија се одржани
десетина научни меѓународни и републички собири, на кои се про
читани и објавени неколку стотини прилози. Тоа е, навистина, из
раз на длабока почит и благодарност кон сесловенските и маке
донските првоучители и просветители. На првоучителите и на нај
истакнатите нивни соработници и продолжители на нивното дело
им е укажана достојна признателност со тоа што највисоки науч

но-просветни и културни установи ги имаат избрано нив за свои
Универзитетот во Брно, Чешка, Magnae Moraviae Fontes Historici I-п,
1966-1977, со богат фактографеки коментар при кој се иекористени науч
ни резултати до шеесетгите години од хх век. Пространите житија на
евв. Кирил и Методиј критички се издадени од Б. Ст. Ангелов и Хр. Кодов
во третиот том од Клименш Охри9ски, Оbбранu CbчинеНШI, С. 1973; сега
се подготвува ново критичко издание на сите кирило-методиевеки извори
(словенски,латинеки,грчки и др.) од еден тим на бугарски слависти,еп.

Св. Николова, ,ДроблеМbТ за П1>ЛНОТО издание на кирило-методиевеките
извори", Кцрuло-.меШО9uевскu СШУ9UU, кн 3, С. 1986,9-17; Б. Мирчева
.

С. Б"hрлиева,"Предварителеп спиc"hк на кирило-методиевските извори",
Кuрuло-.меШО9uевскu СШУ9Uu, кн 4,С. 1987,486-515. Изворите ќе БИдат
подредени според важноста и обемот И според јазиците на коишто се на
пишани: 1. словенеки (39), 2. латински (60),3. грчки (10) и романско-гер
мански (3).
.

13 Подробен преглед на текстолошки кирило-методиевски про
блеми в. С. Николова во Славннска Фuлоло?UR, т. 21, С. 1993,31-48.
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покровители, на пр. Скопскиот универзитет "Свети Кирил и Мето
диј"; Битолскиот универзитет, Народната и универзитетска библио
тека во Скопје; Теолошкиот факултет во Скопје и :многу други
школи и установи во целата земја се крстени со името на "Свети
Климент Охридски".

4. Во врска со животот и дејноста на сесловенските просве
тители искрснувале разни проблеми. Бидејќи во последно време

некои автори зборуваат за словенска цисменост постара дури идд
сумерската, посебно внимание привлекуваат прашањата: Имало
ли словенска писменост пред свв. Кирил и Методиј? Какво бџло
писмото со кое биле напишани евангелието и псалтирот

ПНСb....ЕNш?

рус!ш'КbЈ....

Каде, кога и за кого Константин-Кирил ја составил аз

буката? Како да се разберат зборовите од неговото ПрОСiПрано
жuiПuе (гл.

14) дека по молитвата "CD ИН'f:)МИ поСП'f:)ШНИКbI, ВОС
кор"Б же б(ОГ)b емоу шви, ... и абlе сложи ПИСbмена"? Дали Кон
стантин адаптирал тyfo писмо или создал ново? Се уште некои
автори ја поддржуваат тезата за поголема старост на кирилицата,

па се налага и прашањето за приматот на глаголица.
Овие прашања биле предмет на долготрајни дискусии кои
и денес не престануваат. Уште во средниот век се појавиле :многу
бројни легенди и хроники што даваат различни одговори на нив. И
денес има автори кои, раководени од националистички и разни
други идеолошки побуди, тргнуваат од средновековни легендарни
извори и во нив бараат поткрепа на своите современи идеали. Биб
лиографијата по горните прашања рапидно расте и не е лесно де
нес човек да се движи низ огро:мниот лабиринт на кирилометоди
евската проблематика, создадена од интерпретатори на скуднИте
извори за Браќата. Должноста на секој објективен истражувач
што сака да ја раскрие чистата вистина, Mefyтoa, е да ги пресева
податоците и да ги издвојува историските факти од наслоените
легендарни додатоци. Раководени од таквите принципи, овде ќе се
обидеме да изложиме сосема накратко одговор на поставените
прашања што може да устои и на најстрога научиа критика. На
прашањето како Константин-Кирил ја составил азбуката: со позај
мени и адаптирани буквени знаци од други постојни азбуки, или
таа е негов оригин ален изум, поопширно ќе стане збор во следната

(У) глава, а овде ќе одбележиме бегло само некои поважни факти.
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Имало ли оформено CJlоненско писмо пред СИН. Кирил
и Методиј? Каде, Kora и за Koro било создадено
CJlоненското писмо?
5. а. Паnоnскаiiiа iiiеза14 u хрисшијаnска .мисија во Мора
вија uред Кuри.ло-.меiiiодuевскаiiiа. - Двајца видни филолози, го
леми авторитети и заслужни научници од првата половина и среди
ната на XIX век, Б. Копитар и Ф. Миклошич, застапуваа теза дека
за основа на старословенскиот книжевен јазик послужил еден сло
венски говор од Панонија околу Блатното Езеро. Потврда за тоа
барале во најстарите текстови пишувани со глаголица каде што се
среќаваат и западнословенизми, латинизми и германизми. Не им
било лесно да ги објаснат рефлексите шш, Ж9, ѕ и др. во Фонетика
та, па допуштале дека на времето имало такви и во панонскиот, а
доказ за тоа наоѓале во унгарски заемки како korong

(ЛI.\ШТА),реѕt, rozsda

(КрЖГ1.), lancza

и др. На нивната словенско-панонска теза вед

наш се спротивставиле Ј. Добровски, П. Шафарик, А. Хр. ВОСТО
ков И други, а кон крајот на XIX век, со компаративните анализи на
В. Јагиќ и теренските дијалектолошки истражувања на В. Облак,
оваа теза е дефинитивно отфрлена. Неоспорен е неговиот заклу
чок (во Macedonische Studien, 1896,3) дека "без прецизно познавање
на македонските дијалекти, особено на оние што се зборуваат во
околината на Солун, не е возможно деФинитивното разрешување
на прашањето за потеклото на староцрковнословенскиот". Позна
то е дека Солунските браќа тргнале за Моравија со оформено пис
мо и првите словенски преводи од грчки. Говорот на панонските и
моравските Словени тогаш ними не им бил познат и исклучена е
можноста таму да се бара дијалектна база на првиот словенски
литургиски и книжевен јазик. Но во Моравија, каде што старосло
венскиот бил дооформен и првпат официјално применет во бого
службите, апсорбирал западнословенски и други несловенск:u еле
менти. Втората половина на XIX век изминала под знакот на кри
тиката на панонската теза, на која Облак и задал пресуден удар.
Но, иако против панонската теза се изнесени убедливи ар
гументи уште кон крајот на XIX век и таа не издржува научна кри
тика, во последно време се забележува враќање кон неа. Извесни
нејзини ставови во изменет вид одново се предмет на дискусија во
14 Панонската теза била предмет на долги дискусии во текот, ре
чиси, на целиот XIX век и досега има оrpoмна литература по тоа праша
ње, сп. Р. Златанова, ,Данонска хипотеза", Кuрu.ло-МеШО9ueвска енци
клоuе9UR, том III, БАН, Софин (2003), стр. 69-83.
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славистичката наука, сп. л. В. Куркина (1998, 13_21)15. Поради тоа

славистите и денес се навраќаат на оваа проблематика со несмален
интерес како и во XIX век. За тезата дека свв. Кирил и Методиј не
биле преведувачи на Псалширош, Евангелиешо и Аuосшолош, а

само запишувачи со глаголица на порано извршен превод, веројат

но од ирско-шкотски и/или франкски мисионери, сп. Н. R. Cooper
(1998,959-972)16, П. Хр. Илиевски (2003, 107-128)17.
Хипотезата на Купер се темели главно на следниве аргу

менти: Прво, тргнувајќи формално од една варијанта во Вла9исла
вовиош uреuис на ЖК од xv век (во зборникот од 1469), повторе

на и во 4-5 други преписи (Рил., Хuл., хоu., Бук. И Л'в. ) во гл. 15,

каде што стои зборот

ПР'ЕU,

наместо прtAож' во други ракописи,

проф. К упер заклучува дека Кирил ,,ги примил" постојните прево
ди и ги запишал со глаголица. Категорички отфрла дека Методиј
можел да го комплетира преводот на Библијата (без Макавејските
8
книги) за шест, оди. осум месеци1 . Според него тоа е хагиограф

ско, а не историско претставување на фактите. Претполага дека

полниот превод на црковнословенската Библија, којшто се одли

кува со извонредна успешност, бил извршен подоцна во Бугарија

за време на 1 и П бугарско царство, а отпосле им бил припишан на

Кирил и Методиј за да им ја увеличат нивната светост и престиж.

Како што азбуката, која Кирил не ја измислил, била наречена во
негова чест "кирилица", така и библиските преводи кои Браќата
не ги направиле сами, по традиција биле наречени Кирило-Мето
диеви.
Зборот

ПрIШ'

од гл. 15 на ЖК,'врз чија интерпретација се

базира, речиси, сета хипотеза на Купер, е всушност очигледна пи

15 л. В. Куркина, ,,панонскаSl проблематика в трудах В. Облака",
Obdobja 17: Vatroslav Oblak. Меdnarоdni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12 in 13 de
cember 1996, Ljubljana 1998.
16

Н. R. Cooper, "The Origins of1he Church S1avonic Version of1he Bible:

An Alternative Hypo1hesis", /nterpretation ofthe

ВЊје, Ljubljana - Shefield, 1998,

959-972.
17 П. Хр. Илиевски, "Првиот словенски и современиот македонски
превод на евангението" (The First Slavonic and Contemporary Macedonian Tran
slation of1he Gospel), V North American-Macedonian Conference, Ошо (Columbus)
1-5 Мау2003, 2003.

18 Во врска со прашањето дали св. Методиј можел да го комnлети
ра преводот на целата Библија за 8 месеци, не СМее да се превиди фактот
дека мисионерите во Моравија пред секој празник морале да преведуваат
н нови богослужбени и библиски тестови, а следната година ннв да ги ко
ригираат и да ги дополнуваат, сп. П. Хр. Илиевски 2003, 2003а .
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сарска грешка, повторен глагол од претходната реченица: ДОШbД
шоу ЖЕ ЕМОУ t.A ораRИ, ['1:. 8ЕЛИКOIО V'b[TIIO П Р I Е Т b ЕГО ра[ти[лаR. и ОУVЕNИК'l:.1
['l:.Бра8'1:., R'l:.Aa[Tb ЕМОУ оуvити IE. ВО втората реченица: 8'1:.[KOp t ЖЕ R'I:.[b

Р

Ц КWRtrblИ VИNb П

Р I Е t.A b , Nаоуvи

IE ОУТрbNИЦИ

. . .

препишувачот се повел

по п р I Е Т b од првата реченица и паРТИIџшската форма п р t
л о Ж b, која можеби и не ја разбрал, а има речиси иста должина и

почнува со иста консонантска група "р, можел лесно да ја замени

со глаголот од првата реченица само во прво л. едн. Не треба да се

превиди фактот дека зборот nplEMb фигурира само во 6 ракописи, а

во други стои пр'tАОЖb. Објаснувањето дека Константин го ири.мил

преводот извршен од мисионери пред тој да пристигне во Морави

ја не е воопшто мотинирано. Во текстот на житието тоа не може

никако да се вклопи.

Фактот, меѓутоа, што не се зачувани автентични писмени

споменици од времето на Солунските браќа, а само подоцнежни

преписи од крајот на Х и почетокот на XI век, задава големи теш

котии при реконструкцијата на првобитната верзија на ова писмо.

б. ,'рУСКО иис.мо"
Во VШ глава од Панонскоil10 жиil1ие на
св. Кирил стои дека на пат кон Хазарите Константин Философ во
-

Херсон ОБр tт' ЕRаГГЕЛIЕ и ","MTHpb, ро\Гш'Кblt.AН ПН[t.AЕNEt.A ПИ[i\NО. Овие зборо
ви дадоа повод за кроење разни хипотези какво можело да биде тоа
писмо: рунско, готско, скандинавско, кирилично, или нему слично,

кое му послужило на Константин Философ како основа за со

здавање на словенското писмо. Советски слависти кон средината на

хх век тука открија зачетоци на руската писменсот и книжевност.

А. Вајан19 во средината на триесеттите години виде дека

овие зборови се грешка на препишувачот, кој наместо CYPbCKbl.М,

напишал PYCbCKbl.М писменем со метатеза на слогот СУР во рус. Ова

решение на Вајан беше веднаш прифатено од Р. Јакобсон2О и мно

зина други21 како точно, но патриотските тенденции на одделни
истражувачи и понатаму бараат други решенија22•
19

А. Vaillant,

"иѕ lettres russes de la Vie de Constantin", Revue

des etиdes

slaves, 15, 1935,75-77.
20 R. Jakobson, "St. Constantin et 1а langue syriaque", Annaire de
de philoZogie et d'histoire orientaZes et sZaves 7, 193911944, 181-186.

/' Insпtи!

21 Сп. И. Гошев, "С какво писмо са били написани двете книги,
които CbздатеШlТ на слашlНСКОТО писмо намерил в Херсон", Език и лише
рашура, 13, 1958, 244-250; Н. Birnbaum, "Ѕоте Remaining puzzles in Cyrillo
Methodian Ѕшфеѕ", Slovo 47-49, 1997-99,7-32.
22

лица.

Е. Георгиев, ООС., смета дека книгите биле напишани со кири
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Клучот за решавање на ова спорно прашање, всушност, се
содржи во преписите на самото Панонско Кирилово житие. Кога
на диспутот со латинските свештеници во Венеција (гл. XVI) Кон
стантин набројува кои се народи имаат христијански книги на свој

јазик, меѓу другите, по Еzуuши, се спомнуваат и coypv, а во два

други преписа (СиНО9алниош 987 и Соф.1318?3, на тоа место стои

РОУСН. На ист начин дошло до замена на CypbClCb со PYCbClCb И на она
место во гл. vm. Така, овие зборови не се никаков доказ дека има

ло оформено словенско (РУСКО) писмо пред Солунските браќа.

Кои биле тие Сури? - Арамејски трговци, кои се нарекува
ле Сури24 (Сиријци), го крстосувале Блискиот и Средниот Исток.
Такви доаѓале и на Црноморскиот брег. Константин Философ
сретнал таков во Херсон и од него ја учел арамејската варијанта на
еврејскиот јазик, а тоа бил јазикот и на Исуса (Христа) од Назарет.
в.

"Бреzалничка .м,исија". - Во последно време кај нас се

погласно се зборува дека Константин-Кирил ја создал првата сло
венска азбука zлаzолицаша за македонскнте Словени од Брегал
ничкиот (и Струмичкиот) крај2ѕ, каде што претполагаат дека Ме
тодиј управувал со словенско кнежевство и го превел на словенски

Законош за СУ9ење на луiешо, божем запишан со грчко писмо;

други докажуваат дека Кирил создал две азбуки: една за Словени
те од Македонија - кирилицаша, а друга за моравските Словени

-

iлаiолицаша.
Претпоставката дека имало оформена словенска писме
ност пред Моравската мисија се базира, главно, на податок од
Крашкошо (uролошко) жишие на Кирил Философ, познато и под
името Усиение Кирилово, а од него податокот е преземен и во

едно уште пократко пролошко житие, т.н. Солунска леzеН9а. Овде,

навистина, се спомrnyва дека првата просветителска активност

Браќата ја извршиле кај Бугари (Словени) во Брегалничкиот крај,

каде што Кирил покрстил, според еден ракопис (Пеќскиот) 4.050
души, според друг (Ленинградскиот) 54.000, а според трет (Мол
давскиот) 51.000 души, и им напишал книги на словенски јазик.

23 Б. Ст, Ангелов и Хр. Кодов, Клименш Охри9СКи, С7:Јбранu

С7:ЈчuненUR, Ш, С. 1973, 118.

24 Етникот се употребувал како апелатив за трговец; така се упо
требувал и епитетот грк трговец на Балканот.
25

Широка гласност им се даде на "многубројните ШIсмеIШ споме

ници", откриени во Брегалничкиот крај, кои божем ја потврдувале оваа

претпоставка, но досега не се покажани оригиналите. Поопширно за таа
,,писменост" в. долу Anпeх Б (1:':').
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Прво треба да се истакне дека нема посведочено словенско

писмо пред свв. Кирил и Методиј. Имало само обиди за запишува

ње словенски зборови и имиња со грчко или латинско писмо, како
што укажува и Црноризец Храбар, и тоа во една понапредната фа
за "кога Словените се покрстиле, а додека биле погани, се служеле

со црти и рески" (в. горе гл. IП, т. 6). Византиски автори од vп и
vш век запишале поголем број словенски лични и месни имиња со
грчк026 и латинско писмо, но тоа е далеку од некаков оформен сис
тем за пишување, при се што имале и некои веќе установени нор
ми за транскрипција на словенски гласови

(9,

Ц, ч, З, Ж, Ш, о и др.)

со грчко писмо. Многу поголема неуедначеност имало кога Слове

ните започнувале да се служат со латинско и грчко писмо (БЕZ; оу
(ТРОЕ"НМ). Дури И денес, кога во електронската пошта преку intemet
латинското писмо стана универзално средство за комуникација на
целава планета, се забележува хаотична неуедначеност при беле
жењето на спомнатите словенски гласови, особено, од лица што
обично се служат со кирилица.
Претпоставката дека Методиј го превел на словенски со

грчки букви 3акО1Љ

COY9HblU ЛlО9е.мо

за потребите на војската во

неговото словенско кнежевство27, не може со ништо да се докаже.
Обратно, моравизмите28 во неговиот текст укажуваат дека 3ако

нош можел да биде преведен за време на Моравската мисија од св.
Методиј, или од некој негов ученик по прогонството од Моравија.
Познато е дека најбогати со податоци за животот и дејнос

та на Солунските браќа се нивните пространи житија, наречени

Панонскu

леzеН9u,

првото на Константин-Кирил (ЖК), сигурно

Ономастичкиот материјал, запишан од византиски автори,
претставува значаен документ за Фонетскиот развој на словенскиот јазик,
но тој бара посебна палеографска интерпретација, зашто словенските
зборови неадекватно се предадени со грчко писмо, СП. Z. Gol<tb, "The Lan
guage ofthe First Slavs in Greece: VIJ-VIП Сепturiеѕ", Прилозu, МАНУ, Одде
ление за лингв. и лит. наука, 1989, XIУ 2,5-45. (в. rope гл. III, т. 6).
27

Сп. С. В. ТроицкиЙ, "Св. МефодиЙ как слашшскиЙ законода

теm,", Боiословские ШРУ9bt, Сб. II, Москва 1961, 104-115; Б. Панов,

,Долитиката на Византија", Прилози МАНУ, 09geление за оџшшесшве

ни науки 23,1,1992,63-64.
28

Според 1. VaSica, "Origine Cyrillo-Methodienne du plus ancien Сodе

slave dit Zalwn ѕuаnуј Тјudеm" Byzantinoslavica 12, 1951, 154-174, ЗСЛ потек
нува од Моравија (можеби превод на Константин-Кирил), на што упату

ваат моравизмите: Tp'tGOY творнтн, coyn"P""HK'h, коynетра и др. Поопширно за

тоа в. К. Илиевска, 2002, 371-389, и особено 3dKOlf'b COYДffНH AНJifbU'b, МАНУ
2004.
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869-882 год., а второто за

Методија (ЖМ), непосредно по неговата смрт (885)

на Балканот.

Интересно е дека во овие житија, каде што подробно се опишани и
помалку важни настани, нема ни збор за така важ:на активност, Т.н.
Брегалничка мисија. И пространите житија не се некои историски
хроники, а литературни творби, напишани со специфични, дидак
тички пораки во духот на византиската хагиографија. Но опитниот
историчар, како што спомнавме, знае да го раздвои легендарното
и неверојатното од вистинското. Освен тоа, авторите на простра
ните житија опишуваат настани од истото време кои можат да би
дат контролирани и од други извори, а пролошките се од подоц
нежно време, ХШ-XIV век, и содржат провидни интерполации од
религиозни и националистички побуди29.
Зборовите дека Кирил и Методиј ,,превеле во православна
вера" толку и толку души (ракописите спомнуваат различни број
ки, в. горе) укажува на време по разделувањето на христијанската
црква на западно-католичка и источно-православна во 1054 г.
Следствено, Усuение Кирилово и Солунскаша легеН9а не можат да
служат како надежни историски извори за Браќата.
Односот на кратките кон пространите житија може да се
спореди со односот на апокрифната книжнина кон канонските
книги на Библијата. Настани што се во канонските книги само на
кратко спомнати, буделе љубопитство кај побожни луѓе и подоцна
се појавувале анонимни списи во кои на долго и широко се опишу
ваат тие. Така се појавиле апокрифните книги за Енох, Вознесение
на Мојсеј, Псалмише на Соломон, новозаветните апокрифи: Еван
гелие на Пешар и на др. апостоли, Дешсшвошо Хрисшово итн. Во
времето кога се настанати спомнатите пролошки житија, познато
е дека има и многубројни преписи на хрисовули со разни интерпо
лации во нивниот текст. Таков е случајот и со Крашкошо жишие

на Кирил "pOдOМ'b

СbIИ бbЛгарин" и автобиографскиот расказ на
Кирил Философ во Солунскаt11а легеН9а за покрстувањето на Бу
гарите во Брегалничкиот крај. Историјата ги расветлила тие на

стани сосема поинаку.
Наивно е објаснувањето на Е. Георгиев (оо.с.), којшто сме
та дека Крашкошо жишие

на

Кирила било постаро од панонските

се обидува да
го објасни отсуството на податоци за т.н. Брегалничка мисија со

и дека неговиот автор бил св. Климент Охридски, и

претпоставката дека св. Климент Доцна разбрал за неа. Па зар мо
Поопширно за тоа в. во Свешила незаО9ни, стр. 65-95.
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желе Браќата да не спомнат ништо за својата прва активност, која
е, сосема природно, највпечатлива за секој човек? Со такви неу
бедливи аргументи не може да се поткрепува тезата за оформена
словенска писменост пред Моравската мисија, а против оваа теза
зборуваат и многу други околности.
г. Месшо на СОЗ9авањешо на uрвошо словенско uисмо.

-

Историските прилики, како и индиректни ,,податоци" од најстари
те и најверодостојни извори, укажуваат дека првото словенско
(глаголичко) писмо можело да биде создадено по Хазарската ми
сија, т.е. по 861/2 год. кога Константин-Кирил престојувал кај бра

та си, игуменот Методија, во манасширош Полuxрон. Овој манас
тир се наоѓа во Битинија, на западниот брег од Мала Азија, каде
што, како што беше спомнато, уште од VП век имало стотици ил

јади словенски фамилии, присилно депортирани од византиските
императорff30• Таква тактика тие применувале со цел прво, да го

поразретчат густото словенско население во Македонија, а потоа,
така издвоените словенски маси можеле да бидат полесно асими
лирани преку христијанизација на грчки јазик и да ги ангажираат
за одбрана на источната византиска граница од арапските и перси
ските aгpecopff31.
Сосема е веројатно дека солунските Браќа во Битинија
биле пак во тесен контакт со Словени од нивниот роден крај, како
што одбележавме погоре. Возможно е во оваа средина Браќата Ме
тодиј и Константин да ги направиле и првите словенски преводи на
црковни песни.

д. Даша Koia било созga9ено словенскошо Uисмо

-

Един

ствен писмен спомен, според кој би можела попрецизно да се опре
дели 9ашаша кога Консшаншин Философ ја СОЗ9ал словенскаша

азбука, е трактатот G) ПНСbМENЕј'"h на Црноризец Храбар. На крајот

од овој мал, но драгоцен апологетски спис, авторот соопштува

дека таа работа св. Кирил ја извршил во времето на цар Михаил
грчки, кнез Борис бугарски, кнез Растислав моравски и Коцел,
киез блатенски во 6363 година од создавањето на светот. Познато
е дека во рановизантискиот период се употребувале две хроноло
30
31

За битинските Словени в. Ф. Литаврин, 1994, 40ѕѕ.

Слична тактика практикувале и османлиските Турци кога по
речните клисури, планинските превои И други стратешки Места покрај
важни комуникации населувале, главно, исламизирани балкански жители
со цел да ги штитат патишта по кои врвела нивната војска и да не допуш
таат продор на надворешни непријатели,

127

IV - Создавање на првото словенско писмо

гии: постарата, александриска, во употреба од апостолско време,

со коефициент 5.500 години од создавањето на светот до раѓањето
на Христа и, една понова, византиска, со коефициент 5.508 години.
Во енциклопедискиот Свешославов uзборнuк од 1073 год. ( 3бор
НUК на Cu.мeOHa) II, 181, 183, прво е спомната александрискатаЗ2.
=

Уште во почетокот на минатиот век Ј. Добровски забе
ле)Кал дека податоците за датата овде си противречат ако во
пресметката се примени византиската хронологија со коефициент
5.508, што одговара на 855 год. Коцел Блатенски тогаш не бил на
престолот. Тој станал кнез во 861 год., што ПОКа)Кува дека Црно
ризец Храбар, како и други автори од тоа и подоцне)КНо време, ја
употребил овде александриската хронологија, со која се добива да
тата 863 год., како и во пространите )КИтија на Браќата.
Спомнавме дека Браќата веројатно размислувале за соста
вување на словенско писмо пред пристигањето на пратеништвото
на Растислав, но деФинитивното оформување станало потоа. За
аналогија дека датата се определува со завршувањето на работата,
ќе го споменам дешифрирањето на линеарното Бе (слоговно) пис
мо од М. Вентрис во 1952 год. кога дефинитивно ја открил тајната
на писмото, а не 1934 год., кога почнал да работи со него.
Во врска со датирањето кога била составена глаголицата
има и еден внатрешен доказ, на кој досега не му е обрнато повеќе
внимание. Поло)Кбата на глаголичките букви, обесени на горната
линија, недвосмислено yкa

a на семитско влијание врз авторот

на глаголицата. Покрај буквата ѕјп

(tO), употребена во иста форма

и со исто значење за словенското Ш, препознатливи се и други се
митски знаци во глаголицата за специфични словенски гласов
на пр. :jade ( ) за Ц, lamed ('?) или qop (Р) за к и др.

З,

Вакво семитско влијание врз Константина мо)Ке да се оче
кува по неговиот престој во Херсон на Крим на пат за Хазарската
мисија. Житиеписецот нагласува дека таму Константин го изучу
вал еврејскиот говорен и писмен јазик (сп. "наоучи се ТОУ )КИДОВb
32 На л. 264 во ,,JI1>тописеЦh вкраТЦ1>" читаме: роди сlO\ хс Бi
наш'b B'b л1>т Bhcero мира ,Ефd (= 5501),според александриската хроноло
гија. За употребата на оваа хронологија в. опширно кај К. Куев, 1959,7

104;1967,85-134;1988,110-112.
33

Е. Георгиев. 1952, 12ѕ., 73-81, ги приведува во обратна смисла

како доказ дека глаголицата била приспособена од кирилицата, но не дава
никаво објаснување како и ком биле тие знаци вклучени од семитската
азбука во кирилицата.
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скои бес1'>Д1'> и KHj'гaМb"), со самаританската варијанта кога се под
готвувал за диспут со Евреите. Тогаш превел и еврејска граматика
во осум дела, зашто му претстоела дискусија на еврИ'r"4. Тоа сгана
ло во

861

roд., а кога пратениците од Расгислав наредната година

присгигнале да бараат од императорот Михаил Ш учител и епи
скоп за моравските Словени, нему му биле пресни сознанијата од
еврејскиот јазик и писмо. За да го избегне грчкото и латинското
писмо, од причини на кои укажавме горе, тој се послужил со евреј
ското, приспособено во духот на хрисгијанската идеологија. Неве
ројатно е дека писмото било оформено пред оваа дата.
ѓ. За да се разберат правилно зборовите од ЖК (гл.

14):

,,Б1>СКОР1'> б(ОГ)h емоу IaВИ, послоушае М(О)Л(И)ТВhI своих рабh, и
абi'е сложи писмена и начеТh беС1>ДОУ писати еуаггел'СКОУ... ", треба
да се има предвид дека житијата на солунските Браќа се литера
турни творби
хагиографии, кои бараат интерпретација како и
библиските тексгови.
Верата во божественото потекло на писмото се среќава,
речиси, кај сите сгари народи. Самата вештина за пишување во
примитивна средина имала магична силаЗ5• Во Грција, каде што
писмото не било ограничено само за свештеничкиот сгалеж, а со
него можел да се служи секој граѓанин, било познато дека оваа
вештина им дошла од Исток, им ја донесол Кадмо, qdm, што значи
"човек од Исгок" (од Феникија). Зборот абiе може да се сфати
како лична инспирација, просветлување, кое е нависгина момент
но. Но тоа не ја исклучува претходната подготовка. И М. Вентрис
17 години усилено работел над линеарното Бе писмо, но една ве
чер, како што зборува самиот во својата
јуни

1952

20 работна белешка, на 1

година, нему просго му светнала мисла, која порано

упорно ја одбивал, дека "микенските линеарни Бе плочки можеби
се напишани на грчки јазик". Со фонетските вредносги и право

писните правила, што ги открил во претходните анализи на зна
ците, за една вечер прочитал без натегање неколку стотици чисто
грчки зборови и имиња.
Хрисгијанското учење за благодатта исго така не ги исклу
чува личните напори на луѓето за посгигање успех, а обратно,
34 Сп. Е. М. Вереrцaгин, ИсшорШl 110 вознuкновенU/о 9ревнего 06слав.flНСКОZО .flЗblКа. Переводческа.и деитеЛbНОСТb Кирилла и МефодlUl
и их учеников, Москва 1997, 57 -76.
35

1. Ј. аељ, А

Cf. F. Dornseiff, Das Alphabet

in Mystik und Magie, Berlin 1925, 2 -10;
Study ojWritini. Chicago 1963, 2308., Writing and Religion.
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усилбите ги смета како услов за да се заслужи дарот божји. Така
треба да се разберат и зборовите од житијата на св. Кирил и св.
Методиј B'bCKop1> и аОје.
Дефинитивното оформување на глаголицата станало по

пристигањето на пратеништвото од Растислав во Цариград. Сло

венското писмо било нагодено за христијанизирање на словенско

население во краишта кои потпаѓале под јурисдикција на римски

от папа. Затоа Браќата не се послужиле директно ни со грчкото ни
со латинското писмо, а составиле ново (в. долу гл. У). Изговорот,

пак, на словенската реч Браќата можеле да го проверуваат од
лица на коишто овој јазик им бил мајчин.

Во манастирот Полихрон Константин-Кирил престојувал и
порано, сп. (ЖК, гл. VП) каде што се нагласува дека Константин
одел на Олимп кај брата си Методија, таму живеел и непрестано се
молел на Бога, "Т'bКМO кн'iгами беCi>доуе". Под зборовите ,,дру
жејќи се само со книгите, врз кои со брата си деноноќно работе
ше", се подразбира интелектуална дејност, во која може да се прет
положи со голема доза на веројатност дека тие размислувале за

просветителска мисија кај Словените и во тие рамки можеле да
прават оБИДи за преводи и препеви на црковни текстови. Судејќи
по исометричноста и исосилаБИ"tlliоста на словенските преводи од
евангелски и други богослужбени текстови, посебно литургијата,
се гледа дека ними им било потребно подолго време да ги усогла

сат тие преводи според ритамот и меЛОДИЈата на грчките оригина

ли, за да можат да се пеат на црковните служб

6.

6. Огромна е литературата во врска со прашањето како

било оформено првото словенско писмо37: со позајмување и адап

тирање на буквени знаци од други азбуки, или е одново создадено,

оригинално писмо. Овие прашања опширно се третираат во след

ната глава. Овде ќе спомнеме накратко само некои општи конста

тации забележени од страна на современи палеографи како и во
најстарите словенски сведоштва за самостојноста во создавањето
на првото словенско писмо, наречено подоцна zлаzолuца.
36

Колку строго водел сметка св. Кирил за исосилабичноста и исо

метричноста на своите преводи наспроти грчкиот оригинал, в. Р. Јакоб
сон, 1963, 153-166 и Е. М. ВереIЦагин, 1997, passim
37 Сп. библиографиј а кај П. Илчев, Кuрuло-.меШО9uевска енци1СЛоUe9Ufl, Ѕ.У. глаголuца, стр. 491-509; Glagolitica, Wien 2000, passim; R. Mar

ti, во Тhessaloniki Magna Moravia, 2000, 175-200.
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Бидејќи глаголичките букви се стилизирани, во повеќето

од нив човек може да си претстави се што сака. Неспецијалисти по
словенска палеографија сметаат дека секоја буква треба да има
првообраз во други писма и со претпоставките за можни модели се
отишло во крајност. Моделот на глаголицата го барале во различ
ни медитерански, кавкаски и источни писма (грчкиот минускул,
северносемитските писма, посебно самаританското; во кавкаските:
грузиското, ерменското и други источни: сириското, коптското,
арапското, дури и кинеското; и запаДНите како латинското и др.).
Со тоа овие автори ги потценуваат творечките способности на
Константин-Кирил, сметајќи го за ограничен филолог кој не мо
жел да создаде нешто ново сам, а морал да позајмува и најситни
елементи.
Други автори, обратно, сосема аргументирано докажуваат
дека глаголицата претставува совршен и доследен графички сис
тем, настанат како резултат на лична :инспирација. Ошптоприфа
тено е мислењето, искажано и во најстарата словенска кн:ижнина,
дека Константин-Кирил е :инвентор на ново писмо. Кога тријазич
ниц:ите го обв:инувале за тоа

Похвалношо слово

Шl

(ЖК, 16), тој не им прот:ивречел. И во
свв. Кирuл и Мешоgиј се нагласува: "не на

туждеМb основан:ии свое д1шо полагаIOIЦа, H"b изнова ПИСhмена
В"bоБРaжhша" .
За создавањето на писмото од Констант:ин Философ во нај
старата словенска кн:ижнина најчесто е употребен глаголот (ОТВО
38
рнтн (15") , потоа: (оСТАВНТН (3Х), ('bJ\ОЖНТН (2"), и по еднаш стронтн,

ОУСТРОНТН, H HOBA В'bОБра нтн. Значи, глаголицата е резултат на :инди
видуално творештво, со лична инспирација, а не на постепен ево
лутивен процес. Тоа, всушност, го истакнува и Црноризец Храбар
кога објаснува дека грчките букви биле оформувани постепено од
феничанското писмо во текот на многу години, а ceДYМ;n,c:ceT мажи
го превеле Светото Писмо (Стариот завет) од еврејски. Констан
тин-Кирил, пак, сам за Словените и букви создал и книги превел за
кусо време. Неговите зборови не се слободни од емотивно преуве
личување, но содржат и реална вистина, прво дека Констант:ин са
мостојно го создал словенското писмо, нагласувајќи дека е "поле

сно да се преправи, отколку да се создаде првото" (ОУДОБNtE БО Е[Т
по(лtдн творнтн, NЕЖЕ ПЕрВОЕ (оТВОРНТН). За човек со широка ерудиција,
каков што бил св. Кирил, меѓутоа, не било тешко да создаде ново

--...... ---с----

38 Cf. У. Тkadltik, "Uber den Ursprung der Glagolica" Glagolitica (ed. Н.
Miklas), Wien 2000, 9.
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иконично писмо во духот на христијанската идеологија. Од анали
зата на глаголичките буквени знаци во следната (У) глава ќе види
ме како било тоа извршено.

7. Прuмаш на 2лаzолuцаша.

-

Прашањето која азбука е по

стара, zлаZoлuцаша или кuрилuцаша, се уште е предмет на научни

расправи. И денес има автори кои докажуваат дека кирилицата
била постара39 и дека била резултат на спонтан развој преку по

дражавање на грчкото писмо долго (можеби уште од VП век) пред
Константин-Кирил. Фактите, меѓутоа. јасно покажуваат дека ки
рилицата не можела да биде оформена пред глаголицата (в. долу
гл. VПI). За илустрација овде ќе приведеме само неколку од нив:
а. На територијата каде што се одвивала првата словенска
просветителска мисија на Браќата (во Моравија, Панонија, Хрват
ска) се сочувани траги и текстови само на глаголица, а отсуству
ваат такви на кирилица.
б. Најстарите словенски ракописи: евангелијата 3ограф
ско, Мариинско, Асе.маново, потоа Сuнајскuош uсалшuр, Сuтшјскu
евхолоzuј и други, се пишувани со глаголица, а потекнуваат од
Охридскиот книжевен центар, каде што свв. Климент и Наум
Охридски ја продолжиле дејноста на своите учители со нивното
оригинално писмо.
в. Меѓу старите С,i10венски ракописи на пергамент има па
ЛИМlIсести со кирилично писмо врз оструган глаголички текст, а
обратни случаи нема40•

г. Во преписите на транскрибирани ракописи од глаголица
39 Е. Ф. КарскиЙ, СлавRнскаR кuрuлловскаR п алеографии Л.1928,
360-362. Но најревносен поборник на оваа теза беше Емил Георгиев. Во
повеќе свои трудови тој го застапуваше ова становиште, а посебно во мо
нографијата СлавRнскаR UUCbМeННОСШb 90 Кирuлла и МефО9UR, БАН,
Софии1952, како и во трудот Разцвешо на mлzарскаша лишература в IX
-х век, БАН, Софии1962 и др. (сп. Slovo 21, 1971,95-113), на кои В. Вел
чев, Езuк и лишература, 20, N" 4, 1965, критички се осврна и изнесе аргу
ментирани противдокази. Во последните години од својот живот и В. Ге
оргиев се обиде да ја заштити тезата на брата си, сп. Болzарски език 36,
ки. 2, (1986) 97-102 и 36, кн. 3, 193-216, меѓутоа Б. Велчева, Palaeobulgarica
12, 1988, кн. 1,29-37, убедливо ги оспори неговите докази. Во најново вре
ме, пак, А. Болджиев, "Св. Климент Охридски и кирилицата", Кuрuло-ме
,

Шо9uевски стУ9ии, кн. 13, 2000, 86-111, колебливо се враќа одново на

оваа теорија.
40

Сп. И. Добрев, ГлаzолuческURШ шекст на БОRнскиR uaлuм

uсесш, Софии1972, passim, со илустраци:ите меѓу стр. 10 и 11.

Словенска писменост

132

на кирилица наместа

се

среќаваат нетранскрибирани знаци, зборо

ви, па и цели реченици и пасуси со глаголица, а обратни примери
нема.
д. Во старите ракописи со кирилица се останати и други
траги од глаголицата. На одделни места во ракописите се среќа
ваат текстови напишани со обесени букви на горната линија, што е
типично за начинот на пишување во глаголицата. Исто така паѓа в
очи и глаголичката нумерација со букви, која во некои бројки

се

разликува од кириличката, а понекогаш била механички презема
на од одделни писари кои транскрибирале глаголички текстови со
кирилица (сп. жм гл. 15, каде што бројната вредност на ѕ е прочи
тана со шесш, како во грчкиот и кириличкиот нумерички систем,
наместо со осу.м, како што е во глаголицата, а и според календа
рот: од март до 26 октомври).
Сите тие

се

неоспорни факти кои јасно сведочат дека гла

голицата е постара од кирилицата, во основата на која се адапти
рани 24 букви од грчкиот унцијал, а за специфичните словенски
гласови се позајмени 14 букви од глаголицата.
Константин-Кирил постапил многу тактично и мудро кога
за своите словенски преводи измислил ново писмо. Да го употре
бил грчкото, во Моравија би предизвикал недоверба и гонење од
страна на западното свештенство, а да го зел латинското, би побу
дил недоверба кај византиската власт и источната црква. Св. Ки
рил, навистина, не го градел своето дело на туѓи основи

на свв.

Кирил и МеШО9иј).

(Пофалба

v

I'ЛАI'ОЛИЦА
ИКОНИЧНО ПИСМО ЗА НАI'ЛЕДНА ЕВАНl'EЛСКА
ПРОПОВЕД

"Н ['hТ60РН HМI> А ПН(МЕttd Н O(Mb, W6d ОУБО ПО УННОУ
rp'INbcКbI)('b ПНСМЕН'!:., W6d ЖЕ ПО (ЛОК'Вttb(КОН Р'ВУН"
(Црноризец Храбар)

Основнн оринципи врз кои е составена глаголицата
1. Без малку 200 години, почнувајќи од Добровскиl, iЛаiО
лицаша е предмет на постојани задлабочени студии, во кои клучно
и незаобиколно место заземаат прашањата за нејзиното uошекло,
начинош како била составена и обидот за восшановување на нејзи
наша uрвобишна форма. Поради фактот што нема сочувани авто
графи ниту подолги текстови од IX век, а само малубројни стари
епиграфски споменици и подоцнежни преписи од преписи на пре
ведени текстови, не постари од крајот на Х и почетокот на XI век,

неизбежни се спекулативни преmоставки при обидите за рекон

струкција на првобитната глаголица. Има поплава од различни

хипотези со претенција дека ги решиле горните проблеми, а такви
тези продолжуваат да се множат и денес, главно, врз основа на раз
лични комбинаторики и преку критички осврти, корекции и до
полнувања на теориите познати од порано. Често се прераскажу
ваат познати работи.
Со досегашните систематски истражувања правилно се об

јаснети многу нешта во врска со потеклото И начинот како е созда
дена глаголицата, но остануваат уште спорни прашања што че
каат одговор. Затоа во последно време дури се и подзасилени сту
Ј.

DobrovskY, Glagolitica, Prag 1807.
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диите2 на глаголицата како преку синхрони анализи на знаците
така и преку широки културолошки и компаративно-историски
истражувања на епохата кога било создадено писмото, водејќи при
тоа сметка не само за нацртот на одделните знаци, нивната гласов
на вредност и општиот стил во кој се оформени, туку и за култур
ната и идеолошка подлога во поширокиот регион на Балканот,
Медитеранот и Блискиот Исток.
Една од најраспространетите теории за потеклото и наста
нувањето на глаголицата е т.н. Тејлор-Јагиќевата теза од крајот
на XIX и почетокот на хх век3, според која ова прво словенско
писмо било создадено врз основа на византиско-грчкиот минускул
од IX век. Иако имало изразени и сомненија во исправноста на

оваа теза4, се доскоро таа се сметаше за суверена и беше најдолго
поддржувана во научниот свет од слависти и историчари-византо
лози. И денес таа се уште има свои приврзаници. Во последно вре
6
ме, меѓутоа, особено по студиите на У. Тkadlcik\ П. Илчев , Ј. Vra
па7 и

др., нејзините основи

се сериозно разнишани и може да се

каже дека е веќе надмината.
Како секоја азбука глаголицата е апстрактен графички
систем, составен од знаци кои визуелно ги претставуваат елемен
тите (гласовите) на еден, во случајов словенскиот јазик. Секој неј
зин буквен знак е завршена целина, а сите земени заедно претста
Повременото откривање на стари глаголички споменици, како
новите фрагменти од ракописите на синајскиот манастир Св. Катерина
(Сuнајс1СUОШ евхолоiuј, Синајс1СUОШ uсалшuр и др.), и откритија на нови
еnиграфски споменици од североисточна Бугарија, го интензивираа инте
ресот за глаголичкото писмо.
3

1. Taylor, ''Ober den Urspnmg des glagolitischen Alphabets", Archiv fii.r

slavische Philologie, 5,1881,191-192,332;

В. Јагиќ, ,,глаголическое nИСbМО",
Ст.

во ,,графика у славнн", ЗНЦU1СЛоue9UR славJlНС1СОU ФилОЛОiuu, 31III,
Петербург, 1911.
4

А. Rahlfs, "Zm Frage nach der Herkunft des glagolitischen Alphabets",

Е. З. Гранстрем,
,,к воnpосу о происхождении глаголическоЙ литераТУРbI", TpY9bl ОШ9ела
Zeitschrift fii.r vergleichende Sprachforschung 45,1913,285-287;
9ревнерусскоuлишераШУРbl, 9,1953,427-442.
5 "Das slavische Alphabet bei Chrabr" Byzantinoslavica 46, 1985, 106120, сп. и "LТber den Urspnmg der Glagolica", во Н. Miklas, Glagolitica. Zum
Urspnmg der slavischen Schriftkuitur, Wien 2000,9-32.
,

б ,,:константин-Кириловата азбука и византиЙското писмо", На
сле9ванUR Uо Кuрило.меШО9ueвucШика, Софии 1985, 61-95; сп. и Кuрило

ѕ.у. Аабу1Си, 34-49; Глаiолuца 491-509.
"Роѕtanak i evolucija glagoljice", Ѕlауја 56, 1987, 361 371

МеШО9uевС1Са еНЦU1CЛоuе9UR 1,1985,
7

-

.
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вуваат единствен систем, така што таа е оформена од повеќе еле
менти во ист стил не по еволутивен пат, а со индивидуална творе
чка инвенција. Завршеноста на буквите, одделени едни од други,
тесно ја поврзува глаголицата со унцијалот. Тие се овде оформени
со куси цртички по строго определен канон во правец од горе на
долу (вертикално или косо: .Ј.. ..t
), никако обратно и, хоризонтал
но од лево на десно (-+). Ни вертикалните, ни хоризонталните цр
тички никогаш не ги спојуваат крајните точки на буквената фигу
ра меѓу горната и долната линија на редот или во ширина од леви
от до десниот нејзин крај. Меѓу линиите на редот има замислена
средна оска, па елементите се нанесуваат во квадратите на букве
ниот простор над или под оската според замислениот ЛИК, сврзани
за горната линија така што изгледаат дека висат одозгора надолt.
Тоа бара постојано подигање на раката или менување на дуктусот
според установените правила: одозгора надолу и одлево надесно.
Буквите се претежно исправени и добро балансирани, што остава
убав естетски впечаток. Буквената фигура не е поврзана со прет
ходната и следната буква. На прв поглед паѓа в очи графичката
самостојност на знаците и отсуството на меѓубуквени сврзувачки
.
елементи, што е СВОЈствено за УНЦИЈалните писма, наменети глав
.

но, за свештени и свечени текстови.
Сосема поинаква е техниката во минускулот, којшто е бр
зопис. Таму буквата се изведува со еден потег независно во кој
правец и веднаш се поврзува со следната буква. Заоблените форми
во глаголицата, кои се јавуваат мошне често и во најстари сочува
ни текстови, даваат повод да се помисли дека ова писмо е мину
скулно, па некои автори9 денес допуштаат дека глаголицата прет
ставува некаков хибрид меѓу унцијал и минускул. Всушност, таа е
сложен систем, се одликува со посебна оригиналност и не може да
се сведе само на еден коефициент.
Одбележавме (в. горе гл. N, т. 6) дека глаголицата е само
стоен графички систем создаден со лично творештво на Констан
тин Философ. Но тоа не значи дека тој не го користел вековниот
опит од развојот на други писма, пред се на грчкото. Би било не
8

Сп. 111. Eckhardt, "Napomene

о

grafickoj strukturi glagoljice", Radovi

Staroslovenskog instituta, knj. 2, 1955,59-91; Azbuka, Versuch erner Ein:fiihrung т

das Studium der slavischen Pa1aograpbie, Wien - Коln, 1989; В. Штефаниќ, ,Др
вобитно словенско писмо и најстарата глаголска еnиграфика", Словенска
Uuс.меносШ, 1050-годишнина од смртта на Климент Охридски, Охрид 1966,
13-30; сп. и Slovo 18-19, 1969, 7-40.
9

R. МШi - W. R. Veder, 2000, Glagolitica, 231.
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разумно да се одрекува rpчко влијание врз создавањето на глаго
лицата, меѓугоа тоа не е ропско и механичко. Константин Фило
соф уште во своето детство го усвоил rpчкиот rpафички систем и
со него пораснал. Свеста за поврзаноста на усната со писмената
реч кај него била развиена врз основа на rpчкото писмо и тоа не
можело да не укаже влијание врз неговите сфаЌања. А кога запо
знал и други писма, можел да

ги

види предиостите на rpчкиот ал

фабет. Од анализата на глаголичките букви подолу се гледа како
се преземани идеи од rpчкиот алфабет и како потоа се ОФормува
ни до непрепознатливост на нивните модели. Но големиот ерудит
Константин-Кирил забележал и извесни недостатоци во rpчкото
писмо при предавањето на некои гласови кои во rpчкиот биле
променети за околу 1000 години по создавањето на алфабетот (в.
горе гл. Ш, т. 4). Затоа се послужил со решенија и од други писма.
Не може да се одрече влијанието на семитското писмо, кое
послужило за база на rpчкото, но во глаголицата исто така се за
бележуваат заеднички црти и со други понови медитерански и
кавкаски писма, создадени во христијанската епоха. Тој мудро ги
прикрил или исклучил допирите со rpчкото и латинското писмо,
како што спомнавме погоре, но влијанието на семитското писмо
наместа осетно се чувствува. Општопознато е дека нацртот на
буквата Ш (Ш) е позајмена во иста форма и со иста фонетска вред
ност од sin

(tO)

еврејското ade

во еврејската азбука.

( ) и qop (р).

Ц ('\1)

и К

(:О)

одговараат на

Еврејско влијание се забележува и во

начинот како се пишуваат глаголичките знаци; тие висат на гор
ната линија како семитските. Тоа е посведочено во најстари тек
стови со глаголица, на пр. во КuевС1Сuше и СuнајС1Сuше лuсшовu.
Слични паралели, на пр. во бројот на буквите, има со кавкаските
азбуки (ерменската и rpузиската). Па сепак, глаголицата е ориги
нална; никаде порано немало такво писмо. Таа е плод на генијален
ум којшто ја конципирал и оформил буквената конструкција врз
солидии rpафички и филолошки поставки, водејќи сметка за ос
новните принципи на азбучното писмо. Пронајдокот на азбуката,
како што видовме, е долготраен и макотрпен подвиг на многуброј
ни творци, а кога била дефинитивно создадена, таа станала најко
рисно постигање на човечкиот интелект. По зборовите на Исак
ТејлорlО, потцртани во почетокот на неговата двотомна студија:
"оформената азбука одедиаш станала триумф, инструмент и чувар
на проrpесот на нашата раса". Со такви предности се стекнале и
Словените кога Константин Философ ја составил глаголицата.
10

I. Taylor, Тhe Alphabet I-II, London 1883, 1-2.
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Идејна подлога на глаголицата
2.

Глаголицата, меѓутоа, не може да се третира како изоли

рана појава без да се води сметка за културно-историските прили
ки на времето. Сосема е природно во писмото да се очекува одраз

на елементи од идеолошките погледи што го мотивирале неговиот

творец да го ооздаде токму во таква форма. Со сфаќања од XXI

век тешко можат да се разберат мотивите од кои се раководел ин
венторот на глаголицата во половината на IX век. При една поде
тална анализа на знаците може да се види дека во глаголицата е
длабоко втиснат печат на времето кога била таа оформена, имено
по поразот на иконоборството (843), кое во продолжение на прет
ходните два века предизвикувало тешки потреси со трагични по

следици не само во Црквата, а и во сите слоеви на Византиската
империја. Симболизмот од секогаш имал широка примена во ис

точната христијанска црква, но особено бил силен во средината на
деветтиот век по победата над иконоборството. Кога станува збор
за ова време треба да се има предвид ентузијазмот и повишеното
религиско настроение за иконично претставување на апстрактни
те догмати, што дотогаш било спречувано и жестоко казнувано.

Познато е, пак, дека и самиот Константин Философ зел активно

учество во борбата против оваа ерес. Според ЖК (гл. У), тој водел

диспут 00 отстранетиот цариградски патријарх Јанис, иконоборец

по убедување, којшто одрекувал ликовни претстави на Крстот и на
светители1L.
Забележително е дека најголем број од глаголичките бу
кви се образувани, исцело или делумно од три главни христијански

симболи: крсш, шрuaZОЛllUК и круг, како што установи финскиот
славист Г. Чернохвостов, ученик на В. КипарскиL2• Оваа констата

ција беше веднаш прифатена од Јакобсон13 и од мнозина други фи

Сп. К. Куев, "K'hM В'hпроса за Кириловото проcrpанно житие
като исторически паметннк", 1100 lO9uни славRнска аuсменосш 863-1963.
Сборннк в чест на Кирил и МетодиЙ,БАН, СофJffi 1963, 119-126.
12

У. Кiparsky, "Tschemochvostoffs Theorie iiber den Ursprung des glagoli
tischen Alphabets", Cyrilo-Methodiana 1964,393-400; "О происхождении гла
"
ГОЛИЦbI , Саоменица Клименш Охри9ски, по случај 1050-годишнината од

неговата смрт, Охрид - Скопје 1966, 83-85. G. Tschernochvostoff; "Zшn
Urspnmg der Glagolica", Studia Slavica Finlandensia XII, 1995, 141-150.
13 R. Jakobson, "The Byzantine Mission to the Slavs", Dumbarton Oaks Ра
pers 1965, 263, исто така наоѓа дека азбуката на св. Кирил била видлив сим

бол на литургискиот и литературниот јазик.
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лолози и историчари14• Според неа глаголицата, конципирана како
свештено писмо, е видлив, литургиски симбол на христијанската
вера, изразена на староцрковнословенски јазик. Влијанието од грч
киот алфабет по однос на редот, функцните, донекаде имињата и
нумеричката вредност на буквите (в. подолу), е неспорно. Но во
нацртот и на најпрепознатливите грчки букви, како: 2, 9, е, јоша, л,
ш и др., се преплетени елементи од спомнатите христијански сим

боли кои доминираат во глаголицата.

Од нумеричката вредност на буквите се гледа дека глаго
лицата започнувала со буквата А, претставена во вид на крст (....уѕ.

И други графички системи започнувале со нешто најхарактери

стично за народот, одн. неговата култура и религија. На пр. фени
чанската азбука, која била приспособена и за грчки јазик,

со' iiZep

(-t::=), стилизиран знак на биковска глава (во грчката азбука, алфа
А, свртена наопаку), претстава на египетскиот бог Апис, персони

фициран во ликот на светиот бик од Мемфис. Критските линеарни
А и Бе силабични писма започнуваат исто така со слогот А, прет
ставен како двојна секира ( т ) - симбол на Лабиринтот во Кнос.
Што има поприродно од тоа, христијанска азбука да започнува со
КрсШ, како и секоја работа на христијанинот што започнува со
крсниот знак? Крстот е најсинтетичниот израз на христијанската
14 К. Елсѕѕоn, "The Ѕlауоniс Alphabet а Credo", во Das heidnische und
christliche Slaventuт, Асш П Congressus internationalis historiae Slavicae Ѕаliѕbш
go-Ratisbonensis anno 1967 celebrati, Wiesbaden 1 970, 105-120, потпирајќи се на

погледите од Чернохвостов и пред се од М. Sarnilov, "Das glagolitische
Alphabet", пак таму, предлага симболично ,,дешифрирање" на знаците,
како и во мистичкиот трактат За грчкuше буквu, што му се припишува на
св. Сава Палестински од VI век. Во тој дух продолжуваат да работат Р.
Vyncke и R. Detrez, "De l'origine et де la ѕtructше де l'alphabet glagolitique", Ori
entalia Lovanieпsia periodica, 23, 1992, 219-250, кои, тргнувајќи од претпо
ставката дека глаголицата е свештено писмо, докажуваат дека Констан
тин-Кирил не само

со

називот на буквите, а и со нацртот на самите знаци

ги претставува богословските тајни за овоплотувањето на Синот Божји
на симболично-мистичен начин. Авторите се свесни дека нивните толку
вања се ,,доста произволни", што ја доведува под прашање научната вред
ност на нивната интерпретација. - Без лична изјава на творецот што точ
но подразбирал под знаците тешко е да се одгатнуваат неговите мисли, но
христијанската симболика и семиотика во составувањето на глаголицата
не може да се негира.
15 Знакот на крстот се употребувал и во други, постари писма, сп. .
1. Naveth, Early History ofthe Alphabet, Leiden 1982, 12. Но во христијанството

крстот има посебна симболична важност и природно е тој да најде одраз и
во писмо од христијанско време.

иконично писмо за

у-

еванг.
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религија. Тој го заменува ликот на Христа, распнат на него. Преку
овој симбол се шири идејната содржина на христијанството: дог
матското и етичкото учење, а има и естетско воздејство врз хри
стијаните. Крстот е надворешен и внатрешен знак на свештени
згради, цркви16, манастири, гробови, свештени одежди и разни дру

ги црковни предмети (утвари) и не е случајно што луѓето се нат
преварувале во украсувањето на крстот. Крстот се среќава и во
други графиски системи како пиктограм, силабограм и буквен

знак: во вавилонските клинописи тој е развиен од пиктограмот на
птица, ваков знак се среќава во египетските хиероглифи, во крит
ско-микенските линеарни А и Бе слоговни писма, во кинеското

сликовно писмо, во јапонскиот силабар и др. Во римско време

крстот се сметал за симбол на срамна смрт, но во христијанството
тој е средство преку кое христијаните стекнале спасение, знак по

кој тие се препознавале за време на гонењата, а од времето на им

ператорот Константин Велики - "оружие непобедимое". Сосема е
природно со тој знак да започне и писмото наменето за христијани
зирање на Словените.
Не помалку значаен за христијанската симболика е и вто

риот знак, Шрuаzолнuкош. Тој е симбол на Света Троица, основен
догмат на христијанското вјерују. Не случајно секое богослужение

во Христијанската црква започнува и завршува со Т.Н. "трисвја
тое", молитва кон Света Троица17• Што претставувала, пак, Света
Троица за Константин Философ, може да се разбере од неговите
зборови пред тprнyBaњe на Сараценската мисија за диспут со уче
ните исламски теолози кои го омаловажувале овој догмат (сп. ЖК,
гл.

VI):

"Со радост ќе појдам за христијанската вера, зашто за мене

нема ништо послатко на овој свет од тоа да Yl\1paM за Света Трои
ца". Христијанската вера овде јасно се сведува на Света Троица. И
кога го испраќа во мисија кај Хазарите, императорот му вели:

,,иди, Философе, при тие луѓе (јудејски и мухамедански теолози),

зборувај им и дај им објаснување за Света Троица". Според жити
јата на Солунските браќа во чест и слава на Света и неделива Тро
16 На ѕидовите од Преславската тркалезна црква се откриени сто
тици врежани крстови, сп. А. А, МеДbIНцева - К. Попконстантинов, На9-

аиси

uз

КРУ2ЛОU церкви в Преславе, СофIUI 1985, Таб. ХХI и ххп, како и

на археолошкиот локалитет во Крупишта на Брегалница, сп. Б. Алексо
ва, ЕUuскоаuјаша на Бреiалнuца, Прилеп 1989, сл.122, 135-143.
17 "",ПР Е[в1;Таhl ТР ОНЧ Е, ПОМНЛОУН наС1.: ГОШОДН, (,)УН[ТН гр1; у:н НdШh.: ВЛd
ДНКО, nРО[ТН Б dК(,)ННh. НdШd: [B1;TbIH, по[1;тн Н н[ч1;лн HEMOЦlH НdШh., НМЕНЕ ТВОЕ
r(,) рdДН ...
"
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ица ("iп поmiпе sancte Trinitatis et individuae Unitatis"Y8 била и Морав
ската мисија. Во оригиналните химнографски творби и на негови
те ученици: св. Климент Охридски (во триnеснеците за Претпраз
ненство на Рождесто Христово и др.), св. Наум Охридски (во кано

нот за ап. Андреј), Константин еп. Преславски (во трипеснеците
од Посниот триод, Азбучната молитва и

др),

троичниот мотив е

еден од најчестите. Природно е симболот на Света Троица, триа

голникот, цел или делумно, да биде вплетен и во голем број глаго
лички букви. Наспроти Арија, којшто

со

своето учење го рушел

овој догмат, св. Атанасиј Александриски ја дефинирал православ
.
.
ната ХрИСТИЈанска ОНТОЛОГИЈа во рамките на троичноста и на евха
ристичната теологијаl9• Такво вјерују исповедал и св. Кирил Со
лунски.

Третиот знак,

КРУ20Ш

симбол на бесконечност и совр

шенство, краен идеал кон кој треба да се стреми секој христијанин,
исто така, цел или делумно е преплетен во голем број од буквите.

Симболот на кругот за Константин-Кирил можел да има и теори
ско философско значење2О, но пред се кругот во христијанството

ГИ означува Божјите својства: совршенство и вечност. Така, глаго
лицата, образувана од вакви елементи, претставува систем на са
крални христијански симболи

хрИСТИЈанската вера.

со

цел да ја проповеда и нагледно

Спомнавме дека глаголичките знаци се до голема мера сти
лизирани и во нив човек може да си вообрази, речиси, се што сака.

Поради тоа субјективниот елемент при интерпретацијата на зна
ците е неизбежен. П. Илчев (оос.), којшто установи дека uешелка
основен и најзастапен елемент во глаголицата, (со исклучок
на десетина букви: а, б, е, к, U, е, јаш, uајаковU9НОШО х, Ш, таа се

ша е

среќава во сите други), констатира дека триаголникот бил многу

редок21. М. Чунчиќ од Старословенскиот институт во Загреб, пак

обратно, открива триаголници секаде, и тврди дека првобитната
18

Ј.

LudvikovskY, KristiCmova legenda, Praha, 1978, 12.
Zizioulas, Being аѕ Communion Studies јn Personhood and Church,

19 Cf. Ј.

Crestwood, N.Y.
20

1977.

Како професор по философија во Магнаурската школа тој не

можел да не го знае учењето на Платон, Хераклит и питагорејците за
сферичното движење во козмосот и какво високо значење му придавале
античките rpчки философи на кругот.
21 "Структурни принципи на глаголическата rpафика", Palaeobul
garica N, 1980),2,35.
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форма на глаголицата била триаглеста22, со мотивација дека триа

глите се пишувале полесно од кружните облици. Се обидува да нај

де доказ за тоа во најстарите натписи со хрватска (далматинска)

глаголица, како и во мозаичниот круг, поделен на осум еднакви де

лови со впишани два крста, пред влезната врата на старата црква
успение на св. Богородица од с. Врбник на Крк.

Меѓутоа, критериумот за лесно или тешко пишување не е

битен за високосемиотично писмо какво што е глаголицата. Начи

нот на пишување во голема мера зависи од материјалот на кој се

пишува и инструментот со кој се оформуваат знаците. Триаголни

ците, навистина полесно се исклесуваат на камен, отколку кружни

те линии. Но глаголицата не била наменета за врежување исклу
чиво на камен, а пред се за пишување на пергамент, на кој со мали

цртички уште како можат да се изведуваат и обли форми, какви
што се содржат во голем број од буквите.

Има палеографи (како Ткадлчик, Илчев и др.) кои ја отфр

лаат тезата на Чернохвостов и Кипарски со образложение дека
некои знаци од глаголицата не можат да се објаснат со овие хри

стијански симболи. Наместо крст, триаголник и круг, факт е дека

има букви кои содржат четириаглести, овални и полукружни фор
ми. Во современата славистичка наука провејува тенденција да се

сведе сета азбука само на еден принцип. Обично се зема грчкото

писмо како појдовна точка и секаков друг фактор се исклучува, но

има знаци кои не можат да се објаснат без натегање врз основа
само на овој принцип. Во последно време се отиде премиогу дале
ку во упростувањето на глаголицата и сведувањето на целиот сис

тем само врз една основна (идеална) форма, модул-генератор.

Графичкиот дизајнер Јончев23 од Софија ја сведе глаголи

цата само на еден знак, круг, во КОЈ е впишан еден крст со повлеку
вање на вертикална и хоризонтална попречна линија И уште еден
крст што ги сече правите агли хијастички, така што тие го делат
кругот на осум еднакви исечоци, како спомиатиот мозаичен круг

од с. Врбник на Крк. Тој не знаел за овој орнамент, на кој отпосле

укажа Чунчиќ (о.с.). Според него крстот, почетната буква од азбу

ката, означува искупување, ,,Јас сум Господ", "Алфа", 'почеток', а
кругот околу него "Омега", т.е. бескрај, одн. вечност. Сите други
22

"Thе Oldest Croation Туре of Glago1itic Script", Јоитаl о/ Croatian Ѕtи

diеѕ, vol. 36-37, 1995-96, New York, 19-52;
23

В. Йончев О. Йончева, Древен U современ боЛiарскu ШРUфШ,
Софил 1982, 119-142.
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букви биле оформени од комбинацијата на овие исечоци со делови
од кругот и крстот што го симболизираат целото христијанско
учење. По објаснувањето на Константин-Кирил за ваквото длабо
ко теософско значење на писмото, Јончев претполага дека папата
Адријан П дозволил употреба на глаголицата и во литургијата. Тоа
е само една можна претпоставка.
Со својата теза Јончев ја сведува глаголицата на еден кое
фициент, а потоа со механичко и компјутерско делење на основна
та фигура-модел, се обидува да ја објасни сета нејзина разнообраз
ност. Тоа е слободна интерпретација која не може да се потврди со
конкретни факти. Всушност, творбата на Константин Философ е
поставена на далеку посложена основа и подлабоко осмислена
структура во органска поврзаност со христијанството.
Палеографите што ја истражуваат глаголицата категорич
ки отфрлаат пиктографски знаци во неа. Но, со оглед на времето
кога било составено ова писмо, знаци-симболи и со таква функција
овде не можат наполно да се исклучат. Христијанските симболи се
еден вид идеограми со апстрактна содржина. Таков пиктографски
знак според акрофонскиот принцип е формата на буквата Ч, во
вид на чаша (q.), предмет неопходен за литургија. Во литургијата е
сублимирано целото христијанство, а во

чашаша (uушuрош),

е

кондензирана целата литургија. Во путирот се содржат даровите
(хлебни честички од просфората и виното, тело и крв Христова),
подготвувани во текот на целата служба, со кои се причестуваат
верниците.
Колку и да е ризично човек да се потпира на симболиката,
по однос на формите и гласовната вредност на некои глаголички
букви, особено оние со почетна нумеричка вредност од енеадите,
спонтано се наметнува и една ваква интерпретација, без да се ис
клучат и други можности. Нумеричката вредност на глаголичките
знаци, како што истакнавме (в. горе гл. Ш, т. 7) е во голема мера
независна од византиско-грчката традиција на јонската нумераци
ја. Во извесен број случаи таа се разликува поради додадените бук
ви за специфичните словенски гласови (6, ж, г, Ц, Ч, Ш, b, 1> И др.).
Но творецот на глаголицата водел строго сметка да ги сочува
основните вредности на почетните букви од четирите енеади: 1,10
и 100 ('alep, алq>а, 4 'b;y6d, i6Yra, ИЖЕ; и рro, рbЦИ), кон кои додал и знак
за 1000 со словенскиот глас Ч Овие четири важни елементи од

нумеричкиот систем со буквена нотација, главни столбови-носачи
на глаголичката азбучна конструкција, наедно тесно се поврзани и
со христијанскиот мироглед. За 1, 10 и 1 00 употребил букви со исти

v
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гласовни вредности како и во грчкиот и Феничанскиот алфабет.
Меѓутоа, нацртот на овие букви во глаголицата е значително про
менет и при една подетална анализа во нив се открива длабока
христијанска симболика и семиотика.
За првиот знак

1), 4 , во вид на крсш, со кој започнува

(Ф

азбуката, веќе кажавме какво значење има во христијанската ре
лигија.
Вториот знак со бројна вредност 10 ('И'), е сложен моно
грам, фигура двојно балансирана графички: вертикално со два
триаголника и хоризонтално со две окца што напомнуваат на две
те точки од грчката iiiYca иницијал на 'I(1'lcrOUt;) Iишус. Истовреме
-

но буквата 1 има и двојна гласовна вредност: на вокалско i и полу
вокалско ј. Ова утроено двојство може да ја симболизира двојната
природа на

БО20човекоill Хрисша,

во Кого, според православното

христијанско учење се "неслитно и неразделно споени Божестве
ната и човечката природа". Вкрстените коси црти што се сечат на
средина при оската на редот, ја образуваат грчката буква khei
иницијал на ХрисШос.

(Х)

За 100 е употребена буквата b, РbЦИ, р&. Од латинската
транскрипција на почетната грчка буква р& со rh е јасно дека при
нејзиниот изговор се слушал и еден приглас од h
Формалните промени на а, i (и

ч) на

(spiritus

аѕрет).

овие важни Фонетски и нуме

рички знаци даваат повод да се запраша човек дали Константин
Философ има внесено некаква промена и во р

(рbЦИ)

освен што е

р& во глаголицата вертикално свртено наопаку како во огледало?
Спонтано се наметнува и прашањето дали се случајно или намерно
доближени формите на глаголичките букви за ХЈ (Јо) и Р (b)? Во
нацртот на овие букви има варијанти. Во Минхенскиот Abecedarium
тие доста се разликуваат. Петелката на ХЈ поврзана со хоризонтал
на цртичка со буквеното стебло виси од оската надолу. Но во не
кои ракописи разликата меѓу нив е минимална. Петелката, која во
. двете букви се наоѓа на десниот долен крај од буквениот столб, во
Х

(Јо) е малку отворена, а во р (b) затворена. Проблематична е заме

ната во азбучниот ред на ХЈ (Јо) и Х2 (.J:::r) во Abecedarium Parisinus (в.
долу т. 6). Сепак премногу смело би било да се тврди дека во
буквениот знак со нумеричка вредност 100 имало лигатура на овие
две букви (Р и Х1), така што да означува уште еден иницијал на
ХР(истос) 'месија, спасител'. Отсуството на автобиографски изја
ви и на писмени споменици од средината на IX век ги остава овие
прашања без одговор во сферата само на спекулативни претпо
ставки.
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14
За

Ч (/1

=

1(00) веќе спомнавме какво големо евхаристич
чazuaша (uуiUUрош) во христијанскиот култ.

но значење имала

Овде ќе додадеме само дека како знак со висока бројна вредност
таа можела да означува словенско мноштво кое преку

сuасенuешо"

"чашаiuа на

се причестува, т.е. присоединува кон Спасителот

Христа.

1О

=

�--+---b

It}

=

=

100

1000

Сл. 18 - Глаголички букви со почетна нумеричка вредност на енеадите
(технички оформил Р. Дуев)
Овие четири знаци подредени крстообразно, како во ви
њетки со кои се украсени некои ракописи,

го

претставуваат симбо

лично целото христијанско вјерују, засновано на четирите еванге
лија (познати се повеќе евангелија, но канонот
на четири), а по страните што

ги

тусот во нацртот на буквите

It':.l

ги

ограничил само

спојуваат овие точки (според дук
':.I1t

)

можат да

се

нанижат сите

букви од глаголицата во четири енеади.
Сите овие елементи изгледа свесно биле вклопени во един
ствен графички систем на глаголицата како типично христијанско,
сакрално писмо, кое се одликува со голема целесообразност: да
описменува и истовремено да просветува, т.е. да го проповеда хри
стијанското учење и визуелно. Дали овие елементи биле вклопени
во глаголицата токму на овој начин, не може да се тврди со сигур
ност. Тоа е само една возможна реконструкција. Но симболичнос
та, која играла важна улога во христијанскиот култ, не можела да
не

се

одрази и во елементите вградени во глаголицата. При се што

егзактната наука сосема оправдано гледа со резерва на симболите
и на нивната интерпретација, зашто не може човек да биде сосема
сигурен дали авторот го мислел истото, со оглед на времето и
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околностите кога бил создаден овој графич:ки систем, ваквото
објаснување на нејзината идејна содржина и функција може да се
допушти како една логична претпоставка24

•

...
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lt1Сл. 19

-

Низа на глаroличките букви со нумеричка вредност на 4 енеади
(технички оФормил Р. Дуев)

24 F. У.

pher"

,

Магеѕ, "Cyril - The Monastic namе of Соnstantinе the Ршl0Ѕ0К.
1979,256-60, допушга дека не е случаен ни изборот

Изсле96анuл 60рХУ uсшорuлша и 9uалекшuше на болi. еЗblК, Сб.

Мирчев, БАН, Софии

на монашкото име Кирил. Тој претполага симболично значење на почет
ното К (Константин) и Кирил. Но интересен број се добива со збирот на
нумеричката вредност од буквите во грч. алфабет:
20, \) 400, р 100, t
10, л. 30, л. - 30, о - 70, (ј 200 860 - од рожд. Хр. - годините кога Кон
стантин извршил најзначајни дела. И ваквите кабалистички објаснувања
не се ослободени од субјективизам. Освен тоа, прашање е дали св. Кирил
тука би употребил грчка или глаroличка буквена нумерација.
-

-

-

=

146

Словенска писменост

Структура на глаroличкиот систем, ред и назив
на буквите abecedaria
-

3. Скудните на број и по обем стари споменици пишувани
со глаголица откриваат разнонидни графички и правописни вари
јанти во нејзиниот инвентар, поради што не е лесно да се воста
нови наполно нејзината структура. Интензивните проучувања на
изворните текстови од познатите и новооткриени ракописи и нат
писи, особено на азбучници и азбучни стихови, во последниве не
колку десетлетија придонесоа да се установат со висок степен на
сигурност многубројни факти од најстарата фаза во развојот на
ова писмо. Но поради оштетувања

И

празнини во спомнатите спо

меници, кои датираат, главно, од поДоцнежно време, остануваат и
спорни места кои бараат нови истражувања.
Глаголицата е сложена структура како од нејзината семан
тичка страна со богата христијанска симболика, така и од палео
графска и лингвистичка гледна точка. Таа може да се разгледува
како графемско-фонемски систем за словенски јазик, потпрен во
значителна мера врз византиско-грчки културни

И

писмени тради

ции, па затоа е неопходио да се води сметка за соодносот меѓу
глаголицата и грчкото & фабетско писмо кое послужило како
основа за нејзиното составување.
Истакнавме дека глаголицата е настаната во грчко-визан
тиска културна средина која оставила длабоки траги и во новосоз
даденото словенско писмо. Нејзината зависност од грчкото писмо
најјасно се гледа од ре90Ш на буквите и нивните имиња. Глаголи
цата е оформена во истата шема како и грчкиот алфабет, но Кон
стантин Философ, користејќи вековен опит и од други писма, на
секаде внесувал и нови елементи: ја менувал формата на грчките
букви во духот на христијанската идеологија, додавал нови знаци
за специфичните словенски гласови во истиот стил и така создал
графички систем каков што порано нигде не се среЌава. Во поче
токот биле елиминирани грчките букви што немаат гласовна при
мена во словенскиот: е, ѕ, и Ф како и нумеричките знаци без по
себна фонетска вредност во грчкиот: stigтa (с;) од sjgтa
qopa (9) за 90 и ѕаmрј (q) од sjgтa

+

+

tau за 6,

рј за 900.

Позајмените без промена грчки букви theta (8), ypsilon

[ижUl{а] (и)

ирhi (ср) за зборови од туѓо потекло, а во кирилицата и

за бројна вредиост 60, се од подоцнежно време (Ас., од крајот на
Х или почетокот на ХI век). Отпрвин (аи (СТО) во глаголицата имало
вредност и на безвучен дентал t и на аспириран th. Грчката theta (8)

v

-
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со променета форма е употребена во две глаголички букви: во во

земја (З), каде што од десната страна има додадена рачичка, и во .fJ.
ф(о)рш, каде што буквеното јадро на е е продолжено и стеснето, а
од него хоризонтално по оската, или косо излегуваат две линии со
обесени петелки; има случаи е да се употребува и наместо Ф.

Творечкиот однос на Константин при создавањето на гла
голицата се покажува јасно при споредба со други составувачи

компилатори на писма. Улфила, на пример, за готската азбука
преземал знаци од други писма во непроменета форма. Така, од 27
знаци во готската азбука 19 се позајмени од грчкиот алфабет, 6 од
латинскиот и две се рунски. Улфила е, всушност само адаптатор на
знаци од туѓи писма, а Константин Философ позајмените елементи

и идеи ги пресоздавал. Подоцна и кирилицата како готското писмо
е образувана со преземање на целиот грчки унцијален алфабет со
мали адаптации и на 14, одн. 12 глаголички букви за словенските

гласови, создадени од Кирил со многу смнсла.

Назuвuше

на соодветните букви исто така не се копирани

како грчките од Феничанските. Грчките имиња на буквите се пре
земени од семитските во иста форма без да се знае нивното значе
ње. Во глаголицата се следи истиот принцип, но називите се чисто

словенски зборови. Само три се грчки за подоцна позајмените во

иста форма, како што одбележавме горе, но со пословенети нази
ви: Ф

(<pE:'i) > Фр'bт < <pep'tE, Х (XE'i) > heir < xaipE и u.1ICuца 1.) (ypsi!oll) iik'b
< оУко<;, подоцна променето во YК'b, што не одговара на нејзината

фонетска вредност.

Во грчкиот алфабет називите на буквите се само именки

во номинатив, а во словенскиот има секаков вид зборови: флексив
ни форми од именки, придавки, заменки, глаголи и неменливи

ад

верби, извици, со кои можат да се образуваат реченнци како и во

еврејскиот. Тие се дадени во стихотворна низа, полна со поучно
значење: .1

, БОУКН, R'tAH. т.е. "јас ги знам буквите, говори: добро е
..

да се живее на земјата ... " итн. Така, во рамките на грчкиот алфа

бет вклучена е нова содржина. Имињата на словенските букви,
како мнемотехнички средства, се од религиозната сфера и образу
ваат кратки реченици со поучна содржина25•
Во класичната епоха и на грчки имало дидактички средства за
полесно усвојување на азбуката. ВО Х КН. од Deipnosophistai (Гозба на му9рецuше) од Атенеј (П век н.е.) сочувани се три фрагменти од една инте
ресна комедија на комичарот Калија (живеел во средината на У. век пред.
Хр.). Од сочуваниот текст се гледа дека комедијата била позната под на
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Искажано е и мислење дека Константин-Кирил за оваа цел
се послужи.,'I директно и од еврејскиот алфабет. Првобитниот ди
дактички стих Ж. ВереекенZб го востановува врз основа на тракта
тот

за алфабетот во пс. 118, со коментар во "Талмудот", (Shabaath

104а), а тоа толкување веќе било преземено и од црковните оци и
учители27. Тие

ги

преведуваат

чки и!или латински и

ги

имињата

на еврејските букви на гр

поврзуваат со содржината на соодветната

строфа во псалмот. Името на буквата'Шер се објаснува со грчкиот
збор IНХвчсљ; 'учење', лат. doctrina; bet, гр. OtKo 'дом', лат. domus;
gimmeZ, грч. 1tЛ:f]рu)(п 'полнота', лат. pZenitudo; dalet, грч. Оел."Сiоv
'штичка за пишување, колона напишан текст', лат. tabuZarum, или
некој друг збор (pauper. јаnиа. timor. nativitas кај Бл. Јероним и Ам
вросиј Медиолански), со објаснување: "Црковното учење, т.е.
Божјиот дом, се јавува во полнотата на Божествените книги". Бу
квите претставуваат основни елементи на божественото учење и
го

просветуваат верникот со знаење на Божественото Слово. Тво

рецот на глаголицата го знаел староеврејскиот, го усвоил принци
пот на азбучниот акростих, а потоа оформил текст со словенски
зборови многу поуспешно отколку интерпретаторите на грчки и
латински. Додека овие го предавале на грчки и латински само зна
чењето, кај Кирил има и звуково поврзување со називот на букви
те (сп. Vereecken,
zayin и др.).

О.е.

9-14: ѕtдt

:

'Шер; до&ро

:

thet;

IECТb :

e; жиѕtТЕ :

Сето тоа го знаел и Црноризец Храбар и со право го поста
вува словенското писмо повисоко од грчкото: &ОГО ... ПО[Jlа ИМ'b (на
Словените) СЅIi\таго константнна фНJlошфа на РИ4аемаго КНРНJlII, М;:t:.жа ПрlIслов Граl1Ј.Ш'tt1d) eeropta (Грамдшичка uрешсшава). Артисти се 24 танчар
ки; секоја од нив претставува по една буква од rpчката азбука Оонска ва
ријанта од V век пред Хр.). Со извивање на телото и лежерна иrpа под
звуците на музика, секоја од нив ја обележува и изговара бууната што ја
претставува, а потоа со оние што ги застапуваат вокалите, образуваат
слогови и зборови. Повеќе подробности за комедијата в. С. Ј. Ruijgh, "и
spectacle des lettres, comedie de СаПiаѕ" (Athen6e Х, 453c-455b), Мnemоѕуnе 54,
[аѕс. 3, 2001,257-355. Кај нас слична беше ТВ емисијата Бушава азбука.
26 Ј. Vereecken, во ,,назваmrn глаголических букв и иудеЙско-хри
стианскаSl традиЦИSl", Palaeobulgarica, 19, 1, 1995,5-14, открива дека Азбуч
наша молишва на Константин Преславски била инспирирана од Псалм
118, којшто е исто така напишан со азбучен акростих, но во јудејско-хри
стијанска интерпретација, сп. Slavica Gandensia, 20, 1992, 121-139.
27 Историчарот Евсевиј (JV век) во Ргаерагапо Evangelica, Х, 5; Xl,
за создавањето на алфабетот од легендарниот Феничанец Кадмо, слич
но и Бл. Јероним (JV век) во писмото ,,ad Paulum", со коментар кон пс. 118
и др.

6)

v
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КЕДН" Н H[THNd. Н ['bTROPH HM'b Л ПНСМЕН" Н O[Mb, WRd ОУБW ПО УННОУ rp'bVb
[KblXb ПН(МЕт, WRa ЖЕ ПО (ЛОR1iNb(тtн р1;ун, WT np'bRilrO ЖЕ NilVEN'b ПО rp'bVb
(коу, WNH ОУБО dАфd, " ('b п '!., WT " " NdVATb WБОЕ. Н hlКОЖЕ WNH ПОДОБЈ\bШЕ [А
ЖНДОRb(КbIМb ПН(МЕНЕМ'b ('bТRОРНШЖ, Т"КО Н ('b rp'bVb(KblМ'b. ЖНДОRЕ БW np'b
КОЕ ПН(МА HMATb dЛЕфb ЕЖЕ (А (KiI dEТb ОуУЕННЕ (Коссона, Чернорuзец
Храб'bр,116-118.
Х
8
Текстот на трактатот За БУ1С8uше од Црноризец рабар2
се содРЖИ во 120 ракоnиси (cf. W. Weder, 1999), сите пишувани со
кирилица во периодот од XIV до XVI век, но има неоспорни вна
трешни докази дека првобитно тој бил напишан со глаголица, ве

ројатно на крајот на IX век. При набројувањето на бук:вите според

словенскиот јазик бројот 14 во ракоnисот од Московската духовна
академија е предаден со аг, останат од глаголичката нумерација. Да
бил составен на кирилица, овој број ќе беше напишан dд.
Долго е проучуван и анализиран од најпознати слависти
текстот на овој мал по обем апологетски спи<f9. По однос на него
вото редактирање со кирилично писмо, а наместа и СОдРжинско
пресоздавање, установени се две главни варијанти. Едната на Бал

канот со пополн текст, а друга во РусијаЗО во скратена верзија.

Преnишувачите на двете преработки постапувале доста слободно

кон текстот на споменикот, на што се должат многубројни вна
28 Овде не се запираме на прашањето за личноста на Храбар, до
сега многу често третирано. Претпоставката дека под тоа име се крие св.
Наум Охридски, за што сме пишуваЈlе на друго место, сп. СвеiUuла незаоg
нu, 186-187, овде би ја поткрепиле преку поврзувањето на името, одн. епи
тетот Храбар, на грчки avOPEtO со неговиот Канон во чесl71 на аа. АН9реј,
каде што е потпишан во акростих ННЦЈН ""О УМ, што покажува личен однос
кон овој епитет поради потребата од таков квај1итет на борците за сло
венска писменост.
29

Сп. К. Куев, Чернорuзец Храбор, СОфШl 1967; F. У. Mares, "Нla
133-200; У. Моѕin, "Ј05 о Нrabru, sloven
skim azbukama i azbuсшm molitvarna", Slovo 23, 1973, 5-71; А. Джамбелука
Коссова, Чернорuзец Храбор о uucMeHexb, СофШl, 1980; В. д. Корошок
,

holice na Моrзуе а v Cechach" Slovo 21,

Б. Н ФЛОР5I, СказанUR о начале славн.нскоU UUCbMeHHOciUu, Москва 1981.
30 Рускиот книжевник, "раководен исклучително од патриотски
чувства и гордост" си поставил една основна задача да му предложи на чи
тателот податоци за создавањето на словенската nисменост, изнесени во
трактатот За буквuiUе, без да го обременува расказот со вести што не
придонесуваат многу за конкретната цел. Затоа информациите за според
бите меѓу еврејската, грчката и словенската азбука m свел на минимум.
Ги задржал само оние фрагменти од текстот кои придонесуваат за не
гирање на тезата дека грчката азбука ја надминувала словенската, сп. А.
Дж. Коссова, о.с. 78-79.
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трешни разлики. Сепак разликите меѓу омеЛlште ракописи се,
главно, од синонимичен характер. Според А.

Дж.

Коссова (о.с.

ако се исклучат двете спомнати преработки, ракописната
традиција е хомогена и KoмnaKTHa. Авторитетот на трактатот бил
обусловен од неговото големо значење на содржината која се од

109),

несува за првата словенска писменост. Тој авторитет ја зачувал
творбата од радикални и своеволни интервенции на препишувачи
те, обезбедувајќи му истовремено потребни услови за интегрално
предавање на првобитниот текст. И така, целокупната ракописна
традиција на апологијата предлага "предаден текст" (textus traditus),
кому може да му се верува. Во него нема недопуштени погрешни
читања. Ракописната традиција содржи установен, стабилен текст.
По подробните комnаративни студии на ракописите Коссо
ва предлага критичен текст со variae lectiones, возможно најблизок

до првобитниот, којшто датира од крајот на IX или почетокот на Х
век. За основа на востановениот текст таа зема три најстари рако

писи: Лаврентискиот, Московскиот и Чудовскиот (бр.

269), кои со

држат полн текст и најмалку отклонувања во предавањето на тек
стот. Ф. Мареш (0.с.148-152) се обиде да го реставрира Храброви

от список на буквите со глаголица на следниов начин31: ПН[d1'Н н rlld
Шd1'Н: а, Б, к . . . (З СН Х'I:. СЖТb . . . , кд, ДdЖЕ ДО <€ ПWДОБtid rp EVbCKbltv'l'l:. ПНСtv'lЕН

EIA'I:.. СЖ 1''1:. [Н:

а,

..
5,

..
Г,

:» (О-)
оу (V),

..

Е,

Д,

1,

к,

А,

..
М,

..
Н,

..
о,

..
П,

р,

..
С,

:Г,

ќЈ,

N.

ф,
d по (1I05tNCKOY h\\

..
Б,

Н,

,

5,

Ж,

м.

'v

h,

ц,

HKOY. CН:h1

ш
У,

Ш,

..
'1:. ,

..
b,

.
' допушта третата Јота Ч», документирана во
Мареш Ја
Кueвскuше лuсшовu кои се сметаат за најстар текст на глаголица. На ме
стото од пајаковидното х (л) претполага дека стоела грчката theta (е), но
таа веќе била употребена во нацртот на Ф .fIV, делумно и во формата на з
(земли) со бројна вредност 9.
З1

з ад

ro

Ф.
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Овие букви се среќаваат во текстови, од кои не може да се
стекне претстава за гласовната вредност на буквите, за нивниот
вкупен број и симболично значење. Истиот инвентар на букви, со
извесни промени во азбучниот редослед и значителни лакуни е по
сведочен во т.н. азбучн:ици (abecedaria), списоци на буквите според
редот во азбуката, понекогаш придружени со додатни податоци за
нивните имиња, бројната вредност и кирилична или латинична
транскрипција. Тие, всушност, даваат и најсигурен клуч за реста
врирање на првата словенска азбука со инвентарот на глаголички
те букви.
Меѓутоа, азбучниците (abecedaria) имаат и некои недостато
ци. Обично тие не содржат информација за звуковата вредност на
буквите. Само во некои од нив (Париски абецедариум) покрај, одн.
над буквите, се испишани и називите од кои се покажува и нивниот
гласеж, Минхенскиот е со кирилична транскрипција, а Синајскиот
со грчка и латинска. Азбучните акро-стихови (видн подолу т.

4) во

тој поглед даваат повеќе и посигурни податоци. Покрај Фонетска
та вредност на буквите од нив дознаваме кои гласови не можеле да
бидат почетни.
Ниеден од азбучниците не е зачуван во оригинална форма
на глаголица. Некои, како на пр. кај Црноризец Храбар, азбуката
ја содржат само во кирилична траНСКРИIПЏiја. Освен тоа, повеќето
алфабетски текстови потекнуваат од подоцнежно време, така што
текстуалните промени и оштетувања биле неизбежни. Бидејќи
алфабетските текстови се со апстрактна структура, составени од
мали и независни знаци, писарите случајно изоставале по некој од
нив, па ако потоа го забележеле, го додавале каде што не му е
место, или повторувале една иста буква двапати. Колку повеќе се
временски оддалечени од периодот на словенските апостоли, тол
ку повеќе шанси имаат да подлегнат на различни промени. Азбуч
ниците се разликуваат и според писарите што ги составиле. Нив
можеле да ги напишат туѓинци или автохтони писари. Првите
обично допуштаат повеќе грешки, а автохтоните се понадежни,
како што забележува Р.

MapтIf32.

32 R. W. Marti, "Slavische Alphabete in пiсht-ѕlаviѕсhеп Handschriften",
Кuрuло-МеШО9uевскu СШУ9UU, КН. 8, Софин, 1991, 139-164 + 20 фотогра
фии; "Abecedaria а Кеу to the Original Slavic Alphabet: тhe Contribution of the
Abecedarium Sinaiticum Glagoliticum", Тhessaloniki Magna Moravia, Proceedings
of the International Conference 'Лlessa1oniki 16-19 Oct. 1997, Thessaloniki 1999,
175-200; R. W. Мшti - W. R, Veder, "Die Freiburger Diskussionsrunde zur Entste
hung der Glagolica", Glagolinca. Zum Ursprung der slavischen Schriftk:ultur, Heraus
-

-
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Досега се откриени дваесетина такви азбучни списоци на
знаци што датираат од х-xvn век, со кружна, македонска и бугар
ска, и аглеста, бохемска и хрватска глаголица. Повеќето словен
ски азбучници се напишани од несловенски писари во несловенска
средина, заедно со други алфабети, најчесто со грчки и еврејски. Р.
Марти (1991) анализира 13 глаголички и кирилички азбучни спи

соци во несловенски, главно латински, ракописи кои се чуваат во
западноевропски библиотеки и музеи, а укажа уште на 5 други по
млади од Англија и еден од Унгарија. Сите тие биле напишани од
несловенски писари. се набројуваат само 4 од локални (словенски)
писари: Преславски, Синајски и два во Хрватска (на Радослав и во
еванг. од Чајниче). На посебна табела во синопсис даваме шест аз
буки: четири со кружна гдаголица, каква што била употребувана
во Охридскиот к:нижевен центар, а од втората група на аглеста
глаголица овде земаме еден Бохемски и еден хрватски
слав

(f. 5 7а)

на Радо

.

1. Преславскu азБУЧ1-lUК, автохтон, на ѕидот од тркалезната
Преславска црква, потекнува од крајот на IX или почетокот на Х
век, ги содржи почетните 18 букви од ....
илустрација, сл. 20 од читањето на

А.

(А)

до f'

(?)33

МеДblнцева

-

(видИ долу

К. Попкон

стантинов).

Сл. 20 Преславски азбучник
(според А. МеДblнцева К. Попконстантинов, 1985, Таб. УII b)
-

gegeben von Неinz Miklas, Wien 2000,227-243.
33

А. Медмнцева

-

К. Попконстантинов, На9аuсu uз КРУМОU цер

квu в Преславе. СофmI 1985,54. Со овој труд е надминато читањето на И.
Гошев, во Сшароб'bЛiарскu iлаiолuческu и кuрuлскu flа9аuсu ОШ IX и Х
век, Таб. Ш. Тој прочита 13 букви, а Медмнцева
доа уште пет друrn, вкупно (првите) 18.

Попконстантинов дода
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Сл. 21- Париски азбучник (според Ф. Мареш, Slovo 21,1971)

2. Парuс1СU азбучнu1С,

во науката познат и под името Abece

darium Bulgaricum, потекнува од XI-Xn век. Значаен е по тоа што
над глаголичките букви се напишани со готска латиница и нивните
имиња (в. горе илустрација 21); содржи 32 букви со 31 име34, напи
шани од странец. Од'"

(А)

дО

01)

(7) буквите се предадени во нор

малниот азбучен ред, само што недостига М.

(Ѓ)

герв; потоа редо

следот е расипан и не секогаш буквите им одговараат на имињата.

R. Мат (о.с., Moravia Magna,

184) врши замена на омега Ф (<..)

со Х2>

пајаковидното х ( ) и забележува дека hier стои на местото од Ф
(<..), поради нивната сличност како што спомнавме горе (т. 2).

Сл. 22 - Минхенски азбучници (според Ф. Мареш, S[ovo 21, 1971)
Подробен опис за овој азбучник даде F. У. Масеѕ, о.с., од каде
што е преземена и приложенава илус:грација.
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3. МинхеНСЈ(и азбучнuцu (Abecedaria МОlШсеnsја)

паралел

но се дадени буквите прво со кирилица, потоа со глаголица, напи
шани од странец, подробно се анализирани од Трубецкој, Дурново,
Мареш, Марти и мнозина други. Некои букви не се педантно офор
мени. Кириличната азбука е напишана според соодветната со гла
голица по истиот редослед. Буквите од Ф (А) до
( ), не се проме
нети; во ( ) е оштетено, 'R (1) е слично на она од Парискиот азбуч
ник, а Т (1) што стои на 32 место од азбуката е правилно изведено;
(О) е заменето од буква што личи на долниот дел од латинското

О; омегата е

лошо оштетена; назалниот индикатор со вредноет на

мала носовка стои на свое место.
4. Abecedaria Sinaitica се сочувани во новооткриениот Псал
З5
ШUР со глаголица (Ѕјn. slav. 31N) . Глаголичкиот азбучник, којшто
е датиран со ХП век, поради оштетеноста на пергаментот не е ком
плетен. Но независно од тоа, даден паралелно со други азбучници,
тој значително ги збогатува научните сознанија за прво битната
словенска азбука, како што констатира и Р. Марти (о.с., 186-200),
којшто изврши подробна граФолошка анализа на синајските аз
бучници. Азбуките се дадени на првиот и вториот лист од спомна
тиот СинајСЈ(и UсалШUР. Писарот D на првиот лиет, р. 20 ја запи
шал грчката унцијална азбука, но паради оштетеноста на перга
ментот има и лакуни:

[Г] [
21. грчка и лат. азб. [?] (У] [
22. лат. и глаголичка [?] п о [
АВ

20.

23. глаголица
24.

"

25.

"

]Н.КЛМН:ЅОПРI:

9v сљ 3

]abCdEfghIKL
]ѕtuху*Ф 1(p
] ['R] '8 М :. сњ w :р

f' b g

] ф Р2 'v 11

[а&] [
[UlJ] [

Ш 03

[?]

фе r [се]

]

Писарот D добро го знаел грчкиот, послабо латинскиот, па
друг писар, којшто подобро го знаел латинскиот, на вториот лист
(р. 1 и 2) додава:
ред 1. а
"

2.

t

bсd
uху

е

fgh

i k 1

m п о

р q

r

ѕ

35 1. С. Tamanidis, The Slavonic Manuscripts Discovered јn 1975 а' St.
Catherine Monastery оn Mount Sinai, Тhessaloniki 1988,91-100; "То Lл.аршсО
(укЛ.ауЈСол.t1СО) ал.qxxl31l'tаРl "О1) Llva" во Moravia Magna, 165-173; сп. и R.
Мшti, О.С. ibidem. 186-194.
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сл 23

Азбучникот на Радослав
1970,20)

(Според Ј. Hamm, St,s/av, gram"
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КОН овие 4 азбуки со кружна глаголица на приложената та
бела додаваме уште две со аглеста, под ред. бр. 5 Бохемска од око

1971) и R. Мзrti - W. R. Weder
(Glagolitica стр. 233-234) и Хрватска од Радослав (сп. Ј. Hamm, Sta
roslavenska gramatika, Zagreb 1 970, str. 20-21).
лу 1300 год. според Ф. Мареш (о.с.

бр.
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I!:

,
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iu/z
hie
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]
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1'i'
Ш

1

crv
ѕа
jer

ЈА

jat

ЈА

JJI

јш

.З€

Је

.з

JJI

I

з€

Во азбучните писма секоја буква има свое оnpеделено ме
сто во азбуката. Од компаративниот npеглед на глаголичките аз
бучници меѓутоа, се гледа дека во нив има и извесни отстапувања.
Така, на 22 место во Парискиот азбучник фигурира третото НЖЕ

( ), означено со називот hic, а во сите други

оу, оук, кое е усвоено

во стандардната азбука на глаголицата.
Веднаш зад
пајаковидното

хер,

ф(о)рш, под ред.

бр. 24 во Парискиот е дадено

одн. Хд на местото од Х], очигледно заменето

со oMeza (OTb). Од фонетско-графемската анализа долу (гл. VI, т.1),
како и од нивните имиња во азбучните текстови ќе видиме дека
овие две форми на Х имаат своја посебна гласовна вредност (Х]
меко Х пред палатални вокали, а пајаковидното Х2, наречено и кај
Храбар ХВ1>, со кое се пишуваат зборовите

}СlldЛd, }СОЛIVЉ, е со веларна

вредност и соодветствува на грчкото XEt.
Под ред. бр. 26 во Парискиот ре, Минхенскиот и Синајски
от даваат П, оди. П2, Бохемскиот Шча, а на Радослав Ф. Иако е од
подоцнежно време, последниов дава клуч како да се разбере по
втореното П (сп. ред. бр. 18 и 26). Всушност тука фигурирало Ф2,
со изговор на грчкото <р
ph, но бидејќи во словенскиот немало
=

аспирација (сп. Т

t и th), од <pEt останал само лабијалниот дел П,

што е документирано и од графијата на Пuлuu за Ф{л't1t1tо<;, во
топонимијата од Западна Македонија

Нuчаур, нuчаоро(в)о

од

NtKi<popo<; во Мавровско, а хроо<рора > upocBopfl <р npеминало во В.
Буквите под ред. бр. 33 и 34 'ее,

,

се заменети наспроти

нивните кореспонденти во кирилицата ro и х.. . На 35 место во Мин
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хенскиот и Синајскиот абецедариум стои

(љ) , а

во сите други

r

(јиѕ), а на 36 место

во Минхенскиот, Бохемскиот и Радославовиот,
3€, варијанта на љ. Во Парискиот недостига предната носовка, а
, означена како hie.
завршува со задната
Овие несогласувања постојано биле и сега
препнување на интерпретаторите. Hamm

(о.с.,

се

камен за

12) претполага дека

писарот на Парискиот азбучник пред себе имал азбука од некој
македонски ракопис, а називите му ги диктирал некој директно од
друг ракопис, па затоа некои од нив се запишани на погрешни
места. Кај него нема герв, буквата ци (CV) е наречена ре, местата на
и Х2 се заменети, а второто е смешано со о.меzаШа.

Хl

Во нормализираната глаголичка азбука исто така има мали
неслагања. Со цел да го усогласат Фонетскиот со нумеричкиот
систем Трубецкој и Мареш ја одбележуваат големата носовка
само со првата половина од лигатурата без знакот за назалност.
Таква форма за

ж

во ракописите не е употребена, па затоа ние

овде ја исклучивме од списокот.
Составот на глаголицата со азбучниот редослед на знаците
појасно се гледа од азбучните текстови.

Азбучни текcrови
4. Фонешска вреgносш на знациШе оgразена во азбучни .мо
лишви и gpyzu шексшови со aKpoc{llux.

Освен од азбучници

структурата на глаголицата може да се реконструира и од азбучни
молитви и други азбучни текстови (тропари) кои се сочувани само
во транскрипција на кирилица. Стихирите во алфабетски акростих,
кои се слободни поетски творби со одредена тематика (Рождество
Христово, Богојавление и др.), започнуваат со соодветниот глас!
звук според алфабетскиот редослед и откриваат голема стабил
ност на словенската азбука од најстаро време.
Најпознат споменик од ваков вид доскоро беше Азбучнаша
.молишва, за чие авторство долго се спорело дали е на Константин

Кирил Философ, или на презвитер, подоцна епископ Константин
Преславски, којшто е исто така наречен "Философ" во насловот
на некои негови творби. Но по систематската компаративна студи
ја на К. Куев, Азбучнаша .молишва в славRнскише лишерашури,
1974 г., не останува сомнение дека таа му припаѓа на Константин
Преславски. Текстот на Молишваша, сочуван во 38 ракописи од

у-
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еванг.

иконично писмо за

ХП-ХVШ век (повеќето откриени од Куев), претставува дел од
толкувања на не
Прологот кон неговото Учишелно еванzелие
делни евангелија од црковни оци: Јован Златоуст, Исидор Пелуси
отски, Климент Александриски и др. во превод од Константин, еп.
Преславски. Од времето на Куев до денес се откриени уште три
ракописи што ја содржат Молитвата. Текстот на АзБУЧ1-laша .мо
лишва овде го предаваме во целост според по следното критичното
издание (реконструкција со variae lectiones) на W. R. Veder, (GZagoliti
са,

2000, 80-86) под наслов:

ПРОЛОn' о X'pH[тi; OyMtpEtfh Гl:.Kd;;dtlHhI [BI:\TdlErO E\fdtlГЕЛНhI, Гl:.TBOpEtfh
коtl1:.П dtfhTHtlOMb, НМbЖЕ Н прtЛОЖЕtlНlE БblСTh ТОГОЖДЕ Гl:.Kd dtlHhI E\fdtlГЕЛb[Кd
2: 1
2
3
4
5
6
7

.--'
Ф
.--'
.
.--'
'U'
.--'
90
.--'
.љ .
.--'
З.
.--'
ге..
•

•

•

9

11
12
13
14
15
16
17

.--'
'R
.--'
5.
.--'
NI.
.--'
:-.
.--'
А
.......
'БW
.......
:1'
.--'
а.
•

•

•

•

•

36

текло.

БОЖЕ BbCEH TBdpH Н ЅНЖДНТЕЛНЈ.
BHAHMbIHM1:. Н tlEIIHAHMbIHM1:..
rОСПОДd ДОУХ" ПОСЛН ЖНIII:\ЦЈdIEГО.

А,о! 111:.Д1:.ХtlIEТ1:. 111:. [р1:.ДbЦЕ МН [ЛОIIО.
IEЖЕ БЖДЕТb НО! оуспt'f,1:. IЉСW1:..
ЖНIIЖЦЈННМ1:. В1:. ;;dnOlltAb'f,1:. ТН.
Ѕtло во IEПb [lItТНЛbННК1:. ЖН tlН.

8

10

11;;1:. СЛОВОМb [HMb МОЛI-N. [1:\ БОГОУ,

3,1Коtl1:. TIIOH Н CBtTh ПbЅdМ1:. МН.
IЖЕ HЦJEТb EIГdtlГЕЛbСКd СЛОВd.
" "РОСНТ1:. Adpbl TIIOIA "PHIAТН

•

DЕТbЗ6 ТН во tlbltlt Н СЛОllttlb(КО ПЛЕМI:\.
К1:. Кр1:.ЦЈЕtlННЈ ОБрdТНШI:\ [1:\ IIb(H.
(\НJAHIE TIIOH tldpEЦJH [1:\ ХОТI:\ЦЈЕ.
(\\ НЛО[ТН TIIOIA ВОЖЕ ПРО[I:\ Tb ѕtло.
N1:. Mbtlt tlbltlt npO[Tpdtlo [ЛОIIО ДdЖДb.
OТbYE, [1:.ltlЕ, Н npt[1I1:\TblH ДОУШЕ.

Ова би бил единствен рефлекс на i < 9ј во збор од словенско по

Ѓерв

е документирано само во туѓи зборови пред вокалите

е

и

и.

Грчкото у во ваква положба има мек изговор како ј. Во ракописите со

Азбучнаuш .молuzива 12-тиот стих најчесто гласи: AtTHTb БО

. • .

I и AtTHTb Nbl

ПАЕМb. (сп. К. Куев, о.с. 157). Почетокот е спорен. Овде е пре
земен во целост текстот на W. Weder, како последна критичка верзија на

н"\; CAOBt.tNCKO

Азбучнаuш .молиzива

со реконструиран почетен збор 1iПb <

*

AtTb 'actio'.
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Во шеесетгите години од :ХХ век беа откриени неколку
нови слични алфабетски текстови. ВО Slovo 14, 1964,5-24 F. Mares
објави ваков текст што започнува со зборовите: "
IE[Mb R[EMOY МН
по
ракописот
Q.
1
1202
од
Библиотеката
на
Салтиков 
оу
[RtTb,
р
Шчедрин во Ленинград. Според авторот (Мареш) текстот се од
ликува со голема архаичност и допушта авторство на Константин
Кирил. Н. Драгова во Език и лишерашура од

1968 (кн. 3, 37-58)

објави непроучен старословенски азбучен акростих од ваков тип и
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го крсти Xtl..МHa на Свеша Троица. Истата годшш Н. С. Демк:ова и
Н. Ф. Дро6ленкова направија 06ид за систематизација на аз6учни
молитви, пет од кои со variae lectiones од познати ракоnиси.

Во 1971 год. Климентина Иванова-Константинова 06јави два

7, веро
нови богослужбени текста со глаголички аз6учен aкpo
јатно од св. Климент ОхридCКIf38. Тоа се "сти:ховни стихири" на ве
черните служ6и и ,,хвалитни стихири" на угрените за Рождество
Христово и за Богојавление, соч:увани најцелосно во Ск:оuскuош
uразнuчен минеј, пергаментен ракопис од XПI век, којшто сега се

ч:ува во Софиската народна 6и6лиотеКа "Свв. Кирил и Методиј" под
6р. 522. Стихирите за Рождество се поместени на листовите 1076 до
1376, а за Богојавление од 1826 до 2026. Ракоnисот (522), со кој имав
можност да ра6отам во 1996, е во многу лоша состој6а; од долгата
употре6а пергаментот се распаѓа во прашина и, ако не се издаде што
поскоро, се помалку ќе може од него да се чита. Лакуните во стихи
рите од овој ракопис Иванова ги дополни со текст од Хлудовиот
ракопис 6р. 166, од XN век (Москва, ГИМ, листови 366-516; и од
636-736), каде што се стихирите соч:увани во истиот аз6учен ред,
само наместа малку скратени, а некои изоставени.
На лист 1056 од СКОПСКИ9Т минеј, пред почетокот на служ
6ата за Претпразненство на Рождество Христово, 19 декември, е
од6ележено со црвено мастило: ,,&> ДE БЛIOДН рА'.Д'I:. Д4 htKO ОБрtТ4ЕШН,
Т4КО ПОН. 4 GoYКOBb"bI"'" СТНХНРbI Н H"HМI: CTHXHPbl, IEЖЕ ХОТА'.т., БblТИ Н4 Уа1:08t)Cb. тогда Р4 ДtЛЕНbl [",т., на 8'(А'. ДНН. ГДЕ ОБрЛ'.ЦЈЕШН аУ4ЛО IEH "аПН(4НО".
Почетокот на акростихот исто така посе6но е од6ележен со збо
ровите: "ПН)снрМ БОУК08t1iblнr; nOYHHa"'Tb[A'. 8'1:. iМ СЕГО МECI:Ц4 на оут. " Пред
упредувањето за аз6учните стихири на Богојавление не е сочувано
во преnисите, каде што се доnyштани и извесни интервенции.
Двата циклуса на аз6учни стихири не се самостојни тру
дови, а напишани се од преведувачот како делови од соодветните
служ6и во минејски текст. Во грчките минеи за Претпразненство
на Рождество Христово има стихири во акростих според грчката
аз6ука. веројатно, на Роман Слаткопоец, наречени Анzелск:u, спо
ред почетокот на првата стихира. Но текстови со грчки акростих,

37 ,Два неизвестни азбучни акростиха С глаголическа подредба на
буквите в средноболгарски празничен минеи", КОIlСI1laIlШUIl-КUРUЛ Фu

лософ. Доклади от Симпозиума, посветен на ll00-годишнината от сморт

та му, БАН, Софил 1971, 341-365.

38 Тоа може да се заклучи по неговиот потпис КЛИМЕНТ во
акростих на трипеснеци за Претпразненство на Рождеcrво Христово, чиј
текст не се среќава во rpчките минеи.
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особено во каноните, не се совпаѓаат со словенскиот превод, па
преведувачите (првоучителите и нивните ученици) составувале
оригинални песни. Текстот и на азбучните стихири за Рождество и
Богојавление по исометричност и формален размер се зависни од
грчкиот извор, но со цел да се добие смисловна целина, словенски
от автор "преведувал сосема слободно дел од стихирите, а повеќе
то ги составувал сам, парафразирајќи одделни пасуси и мотиви на
својот извор", како што забележува Иванова (о.с. 344).

IIОПОВ (1985)

Г.

откри дека Константин Преславски соста

вил 440 тропари, од кои се сочувани 402 почетни букви, во словен
скиот Посен шриО9 во азбучен акростих од каде што се гледа дека
оригиналот бил напишан на глаголица. Покрај Азбучната молитва
на Константин Преславски, овде даваме синопсис на пет азбучни

8(ErJlОУ tJlнроу C8t'fb (според Мареш, Slovo 1964,
(1968); П - Азбучните стихири за
Рождество Христово (Иванова-Константинова, 1971; Ш Богојав

текстови: 1

1971),

-

"

IШЈIb

и Демкова - Дробленкова

-

ленските стихири во азбучен акростих (Иванова-Константинова,

1971); IV

-

"Гранеса Константинова" (Г. Попов

тена форма) и V

-

1985,

овде во скра

,,:химна на Света Троица" (Драгова

1968).

Сп. и

Синопсис на азбучните стихови од R. Marti и W. R. Weder (2000,
236-242).
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Паралелниот преглед на азбучните текстови ја открива со
повеќе примери гласовната вредност на буквите, а истовремено и
кои од нив (како еровите) не се употребуваат во почетна позиција.
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а. Крчки натпис со глаголm а
(според У. Stefaruc, Slovo 18-19, 1969, сл.

б. В'\,ор Новгородски rpафит
(според У. Stefaruc, Slovo 18-19, 1969,

ХП!)

сл.

Х)

Сл.25 - Епиграфски натписи со глаголица
Епиграфските тексгови со глаголица се кратки, но драго
цени за реконструкцијата, развојот и употребата на првото сло
З9
венско писмо • Во последно време се открија повеќе вакви натпи
си во северо-источна Бугарија (во Преслав, селата Равна, Черно
главци близу до Шумен и др.), што покажува дека таму имало
период
-"-..---

(Х век), кога се употребувала паралелно кирилицата и гла

-.---.. ---.----- .

39

Со. В. Штефаниќ, о.с.

(1966),22.

v
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roлицата40• Епиrpафските споменици имаат предност што можат
попреIЏIЗНО да се датираат и да се следат промените во нацртот.
Ракописните текстови со глаroлица содржат најмногу ин
формаIЏIИ како биле поврзувани буквите од оваа азбука во зборов
ни целини. Само, за жал, и тие потекнуваат од подоцнежно време.
Најстарите од НИВ се околу 100 години помлади од времето кога
била создадена глаroлицата. Сочувани се петнаесеттина такви ра
кописи41, главно, во фрагментарна состојба, но нивната анализа
излегува надвор од рамките на нашава работа. Од овие текстови,
особено од фрагментарните, меѓутоа, не може секогаш да се види
вкупниот број на буквите.

Вкупен број на буквите во CJlовенската азбука
5. Значење на ну.мерuч1СUОШ сuсше.м за В1Суuнuош број на

БУ1СвuШе. - Според редот во азбуката знаците имаат и соодветна
нумеричка вредност, но и нивната нумеричка вредност ИIpала не

каква улога по однос на вкупниот број на буквите. Храбар предава
и една забелешка од ПРОТИВНИIЏlТе на глаголицата во врска со бро
јот на буквите: Што му требало на Константин-Кирил да создава
толку многу (38) букви, кога може да се пишува и со помалку како
во rpчкиот? - Тој не дава директен одговор на забелешката, а
само "објаснува" дека и Грците употребувале 38 знаIЏI: освен оние
24 со Фонетска вредност, треба да се земат во обѕир и ДИфтонзите
и нумеричките знаци кои не фигурираат во алфабетот.
40 Т. Славова, ,rлаголическата традИЦШI и преславската книжни
Ha",Palaeobulgarica, 23,1,1999,35-46.
41 Codex Аѕѕеmаnјаnш, се чува во Рим, во Ватиканската библиоте
ка; Glagolita Clozianus, во Инзбрук, Ferdinandeum; Euchologium Ѕјnајпсum, cf. 1.

Тarnaniшѕ, Тhe Slavonic Manuscripts Discovered јn 1975 at St Catherine's Monaste
ry оn Mount Ѕјnај, Тhessa10niki 1988, 219-247; Грu оровuчев лuсш, во БАН,

Софин; Киевски лuсшовu, се чуваат во Библиотеката на Украинската
академија на науките во Киев; Codex Мапаnш, - во Руската државна би
блиотека, Москва; Охри9ски лuсшовu, - во Народната библиотека во
Одеса; Прашкu лucшовu, во Централната библиотека во Прага; Синај
ски ш:алШUр, издаден фототипно од М. Алтбауер, МАНУ, Скопје 1971;
РUЛСКU лuсшовu, во БАН, Софија; Codex Zographensis, сега во Санкт Пе
тербург, Народна библиотека; Бојан.скu аалu.мШ:есШ, во Руската државна
библиотека, Москва; Cuн.ajcKи аалu.мш:есш, во манастирот Св. Катерина,
на Синај; Пешрогра9СКU аалu.мш:есШ, во Народната библиотека на Санкт
Петербург; Фраг.мен.ш аалu.мuсесш 09 Зографскошо еван. елue, сега во
манастирот Св. Катерина На Синај.
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Илчев (1985) се запира на прашањето дали има некој удел
нумеричкиот систем врз составувањето на глаголицата. Тој кон
статира дека само осум знаци од глаголицата имаат иста нумери
чка вредност со грчките и заклучува дека тие се случајно совпа
ѓање. Всушност, и во глаголицата се водело сметка за врската меѓу
вкупниот број на фонетските знаци и нивната нумеричка вредност.
Природно, разликите со грчкиот алфабет биле неизбежни поради
поголемиот број на словенските гласови. Некои од нив се тесно
поврзани и со грчкиот нумерички систем. Така на пр. theta

(8),

искористена за & ( EMhl), е со иста бројна вредност, само формата
Й е малку променета. Вкупниот број на знаците со бројна вредност
има подлабока идеолошка основа.
Забележително е дека и кавкаските азбуки, создадени во
христијанската епоха, имаат приближно исто толку знаци: ермен

36, грузиската 37, а словенската формално брои 38, но прво
битната глаголица изгледа немала повеќе од 36-37 букви.

ската

Во еврејската азбука со

22 Фонетски знака

може да се по

крие бројната вредност само од две енеади: единици од , alep (N) 
.fit (1::1) и десетки yod (") - iide ( ); за стотините преостануваат чети
ри букви qop

(р)

taw

(П),

до

собирање, на пр. qop + taw

400, а

потоа до 900 се означуваат со
500 итн. За илјадите се повторува

алфабетот од 'alep со дијакритичен знак пред буквите. Овој прин
цип на нумерација е позајмен и во грчкото писмо со 24 Фонетски
знаци. За стотини овде се употребени буквите р, О, 1', 1), <р, Х, '1', ro и
sampi
)
900, а за илјадите од р , , ... со дијакритичен знак пред
=

..

буквата долу од лево како во еврејското.

Во христијанските писма е воведен принцип од четири ене
ади, соодветно на четирите евангелија, за што се потребни 36 зна
ци (при се што четвртата енеада не е секогаш комплетна). Букви
те во азбуката, доколку не се повторени варијанти, се спони со
нови енеади исто како Оl<шаваша што е во основата хептакорд

(7

ноти), а осмата воведува нова скала. Илјадите во глаголицата се
обележени понекогаш и аналитички со зборови42, но документи
рани се и шест букви за 1000
(Jr) и 6000 (зе).

(It,\), 2000 (Ш), 3000 (Т), 4000 (А), 5000

Во грчкиот нумер ички систем се употребени

27

буквени

знаци за три енеади. Според питагорејците и Платон бројот

27

е

многу значаен. Тој претставува кулминација на хармоничност и со
42 Сп. R. Marti, 2000, 62, n. 30.
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вршенство, а се добива од двојното множење и собирање на први
те три броја

(1, 2, 3):
1
2

3

4

9

8

(2 Х 2

4,

2Х4

=

27
(3 Х 3

8)

=

9, 3 х 9 27)
=

Збирот на парните бројки од левата страна на триаголни
кот со непарните од десната изнесува
множената тројка. Бидејќи

во

27,

исто како и двапати по

грчката азбука недостасуваат три

27, земени се три Феничански букви што останале неупо
требени во грчкиот алфабет: stigma (с;), лигатура од о' + t' за 6, на
)
местото од дигамата (F) со изговор на W; qopa ( « ) за 90 и sampi

знака до

од

о' + 11:

за

900.

Посебно значење во глаголицата можеле да имаат

буквите со почетна нумеричка вредност на енеаДИте (една енеада:

3 Х 3 :::: 9 Х 4 :::: 36).

Во нив изгледа на симболички начин иконично

е претставено целото христијанско вјерују, како што укажавме
горе (т. 2).
Она што е

во

грчката азбука н:уб иа хармоuuјаша, симболи

претставен со бројот 27, тоа се четирите енеади (евентуално +
еден или два знака) во христијанските азбуки. И н:аuоuош, којшто

чки

е најсуштествен дел од црковните христијански богослужби, е со
ставен од 36 тропари (9 песни по 4 тропари, а бидејќи втората че
сто се изостава, се земаат четири други стихири: седален зад Ш пес
на; кондак и икос зад VI песна и светилен зад IX песна, вкупно

36

стихири.

Палеографска и историско-компаративна анализа
наглaroличкитезнаци
6. Горните синтези на принципите и идејната подлога врз
кои е создадена глаголицата, на нејзината структура, начин како е
оформена и со каква цел, произлегуваат, главно, од палеографска

та и ком:паративно-историската анализа на целокупниот нејзин со
став, што е предмет на ова поглаВЈе.
Горе (т.

2)

дадовме преглед на буквите со почетна нумери

чка вредност на четирите енеади: ...

а,

'R

1,

b

Р

и Ir}

У,

од аспект на

168

Словенска писменост

нивното возможно симболичко значење како основни потпори на
глаголичката азбучна структура. Овде ќе се задржиме сосема на
кратко на нивното графемско обликување, а со повеќе' подробнос
ти за другите знаци.

Iепеада:

Анализата на нацртот на .... (d ) во различните глаголички
ракописи (сп. Илчев, К-М.Е.I, 492) открива дека оваа буква може
ла да се пишува со 2, 3,

4 и повеќе потега во зависност какви орна

менти се додавале кон неа. Најекономичен изгледа нацртот на ....

(d ) со два потега како во Кuевскuille лuсшовu и Сuнајскuош евхо
лоzuј (сп. илустр. според М. Пантелиќ, Slovo, 1985,29).

Сл. 26

-

Двопотезно а'" (според М. Pantelic, Slovo 35, 1985,29)

Глаголичката буква
(B 'Co:) од еврејското

(буки) е новосоздадена. Грчката В

"9 (bet) 'дом, палатка',

во хеленистичко време

веќе придобила гласеж на лабијален спирант v

(в). Во латинскиот,

позајмена преку етрурскиот можеби уште во VП век пред Хр., оваа
буква ја задржала првобитната гласовна вредност b. Во покласич
ниот грчки овој глас се предавал со диграф 1l1t. Константин фи
лософ за словенското б создал нова буква ( ), составена од два
дела: во горната половина на редот има нацрт сличен на ш, обра
зувано од две кукички со прави агли свртени надесно и една вер
тикална што ја затвора втората, а во долната половина уште една
слична кука од куса вертикална цртичка што го поврзува горниот
дел од левата страна и една подолга хоризонтална црта на долната

v
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линија од редот под целиот горен дел. Токму таков нацрт има са
маританската буква m (.м), само свртена влево
Забележително е
дека
(БУКН) има извесни заеднички контури и со нацртот на F (по
кон ) со тоа што во горниот десен дел двете букви имаат издаден и
нагласен елемент. И во Феничанскиот алфабет се забележува из
весна сличност меѓу 1 (bet) и :; (ре) со издадени елементи горе,
свртени в лево, а самаританските .м и 11, само свртени в десно, се
идејно поврзани со византискиот диграф ЈШ и изговорот на б. Тоа
покажува дека инвенторите на азбуката воделе сметка за сроднос
та на гласовите, па на некој начин го доближувале и нацртот на со
одветните букви. Тој начин на обликување букви е посебно нагла
сен кај Константин Философ, како што ќе видиме подолу.

Глаголичкото ЧР (В1;ДН) одговара на консонантската вред
ност од грчкиот 1НЏТМУ, порано со билабијален изговор: 9ига.ма (F
W), а во хеленистичката епоха како лабиодентал (v) или лабио
дентален фрикатив F во ДИфтонзите (Х1.), Е1.), (ај, еЛ како во ново
грчкиот. Во латинскиот ul1сuлонош (У 1.)) е позајмен од грчкиот со
вокалска вредност на и и, но пред вокал - со консонантска, сп.
veritas, virtus, volo. На местото од дигамата F (W), и во латинската
азбука фигурира Фрикативот Р. Константин-Кирил Философ имал
модел и во грчкиот и во латинскиот од каде да ги преземе формата
и гласежот на оваа буква, но ја оформил според неговите погледи
во духот на идеолошката христијанска симболика: во горниот дел
со две крукчиња, а во долниот - отворен триаголник, подоцна и со
заоблена црта што стига до долната линија на редот.
=

На прв поглед буквата 90 (ГЛdГОЛН) личи на грчкото мину
скулно ,(, меѓугоа, неговата изолирана положба и начинот на
образување со 4-5 потези, во глаголицата го прави типичен унци
јал. Грчката га.ма овде е променета така што десната страна не е
подеднако висока со левата; таа доаѓа само до средина на редот, до
централната оска, каде што е заокружена во петелка. И оваа бук
ва се состои од два круга и остар агол од 450.
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сЉд
Буквата tЉ (ДОБ рО) е променета унцијалната грчка 9елt1lа
( ), претставена како рамностран триагоЈШИК, слично на семитско
то <1 (dalеt)4З. Во глаголицата долниот дел од оваа буква е отворен,
а косите црти пrrо се cпyIПТаат одозгора надолу заврптуваат на
ДОЈШата линија од редот со затворени крукчиња. Остриот агол, со
кој tЉ

(Дш;ро) е

закачено за горната линија, во кружната глаголица

е заоблен и изгледа како свртено

Ч.Р (В) вертикално за 1800 со исги

елементи и во исгиот сгил.

ЗЕ
Глаголичката буква 3

(IECTb) ,

личи на грчкиот унцијален е

'If1JЛ6v, свртен налево, но не под семитско влијание, а поскоро по
ради практични причини за да може на него од десната страна да
се надоврзе назалниот индикатор кај малата носовка. Можеби
заради таа цел од буквеното јадро надесно излегува мала хоризон
тална цртичка. Според Ткадлчик (2000,25) таа цртичка претста
вувала

јОtИа

и потекнувала од моравскиот период. Бидејќи во со

лунскиот словенски дијалект, врз основа на кој е изградено првото
словенско писмо, немало јотирано

е (IE ) , во првобитната глаголица

не била ни создадена буква за таков глас. Но во моравскиот ди
јалект пред овој вокал се слушало и едно протетско ј: jesmb, jestb,

jesi, наместо esmb, estb, esi, па

затоа бил коригиран нацртот на оваа

буква со додавање на хоризонтална, наместо вертикална

јоtИа.

Претпоставката е веројатна. Во кирилицата подоцна протетското

ј- се пишува вертикално ( IE) , а IECTb свртено надесно како грчкото Е
'lfUЛ6v, назив кој потекнува од поДоцнежно (византиско) време44•

Семитското dlt 'врата' (на шатор), како што спомнавме, во плу
рал означува колони на текст, грчко бел:то , првобитно ' штичка за пишу
вање, во современиот грчки ОЕл:tiо, ОЕл:тарtо 'лист, карта', како Byblos 'па
пирус, книга'.
44 Ќе потсетиме дека грчкиот еuсuлон потекнува од феничанско
то
(hi), чија фигура, во постариот алфабет логограм на човек со крена
ти раце i' "вика" мее! за да привлече внимание. Слабото глотално фени
чанско h ,Даламед" не можел да го вкпопи во грчкиот гласовен систем.
Го задржал само вокалскиот дел е, без глоталниот приглас.
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се сечат обично на средина кај

оската и во долниот дел завршуваат со кружни петелки или триа
голници, а во горниот дел над пресекот е оформен остар агол, одн.
отворен триаголник. Понекогаш така се вкрстени "антените" и кај
унцијалната грчка

9елша, но тие излегуваат надвор над горната ли

нија, а овде според основниот принцип на старата глаголица виси
ната на буквите не преоѓа преку линиите на редот ни горе ни долу.
Првобитната Фонетска вредност на оваа буква била 9Ж, одговара
на коптското

9Жа1i9жа (Х)

горе (сп. П. Илчев, К-М. Е,

(2000, 20)

че (15;), кои имаат при
9елша со "рокчиња (антени)"
Глаzолuца). Според Ткадлчик

и ерменското

ближно иста форма како грчката
Ѕ.У.

Константин-Кирил тргнал од грчкиот унцијал на Z, но

треба да се забележи дека глаголичката форма не може лесно да
се поврзе co . Факт е само дека w
на истото место како

(ж) е поставено во глаголицата

во грчкиот азбучен редослед со бројна

вредност 7. Вешто по него Константин
словенските гласови Ѕ (-&) и

Буквата

(ѕtло)

ги

подредил и знаците за

3 (&) за 8 и 9.

од најстарите текстови во долниот дел е

еден трапез наклонет в десно (

" ).

Од горната линија надолу косо

в лево се спушта гранка која горе е оформена во петелка, а долу
дијагонално го дели трапезот и образува два триаголника. Во не
кои глаголички споменици

(Сuнајс1СUОШ uсалшuр)

наместо заоб

лена се среќава аглеста форма и на горниот дел од ветката. Фонет
ски

-&

(ѕtло)

одговара на грчката

i1'ta, чиј првобитен изговор бил

ист, т.е. 93. Тоа можел да го знае Константин-Кирил и успешно да
го вклопи во словенското писмо. Во глаголицата има уште една
варијанта со нацртот на

ѕtло, имено, во долниот

дел е триаголник,

свртен со остриот агол надолу, а одозгора вертикално се спушта
ветката

што

го дели буквеното тело напола и образува два нови

триаголника.

Како што веќе спомнавме

& ( Шhl, dKON)

стои на местото

од грчката theta, има иста нумеричка вредност (9), а и во нацртот
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на буквеното тело има елементи од е. (сп. П. Илчев, к.-М.Е 1,505).
Се разликува само по тоа што хоризонталната цртичка, што ја
сече на средина грчката theta, овде излегува малку надвор оддесно
и завршува со обесена овална петел:ка. Константин Философ ynо
требил елементи од е за други букви од глаголицата, зашто таа не
му била потребна за функцијата што ја има во грчкиот, бидејќи
немало таков глас во словенскиот дијалект од Солунско. Глаго
личкото

сто

(Т8Р"ДО) првобитно било со двојна вредност: Т и th.

По

доцна биле позајмени и грчките букви со вредност на аспирирани
безвучни консонанти е и Ф: денталот th и лабијалот ph заради по
прецизно бележење на овие гласови во туѓи (грчки и еврејски)
зборови. (За ФОнетските соодветства меѓу грч. е и гласот & 'з', в.
П. Хр. Илиевски 2002,189-194).

Пенеада:
2f

I

(НЖЕ)

Кај оваа буква прво паѓа в очи хармоничната балансира
ност како во вертикала, така и во хоризонтала (в. горе т.

2).

НН
Според Ткадлчик буквата В (нже) била прва измислена од
Константина заради пишување на почетниот збор од Јовановото
евангелие: H[KONH (Б1; (Л080) , со кој го започнал преводот. Други па
леографи, пак, сметаат дека таа била додадена подоцна, бидејќи
вториот писар од Кueвскuше лuсшовu не ја употребува, а се прет
полага дека кај него се содржи најархаичен текст. Всушност В
(иже) по наше мислење потекнува од најстарата фаза на писмото.
Тоа е образувано во горниот дел со триаголник, а во долниот - со
круг, битни христијански симболи. Во глаголицата тоа има бројна
вредност 20, а буквата R ([11080) , образувана со истите елементи (в.
долу), само свртени наопаку: триаголникот лежи на долната лини
ја од редот, а кругот во горната половина ја допира горната линија,
е со нумеричка вредност 200 и зазема второ место во третата енеа
да, како и В (НЖЕ) во втората со 20 (сп. уште ЧР 3: сто 300, а посебно

СЊ 5

:

50

и .fJ.

500 : v' 5000 во средината на енеадите).
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м (ѓерв) t
Mety В (иже) и :. (КАКО) Конс:гантин Философ вметнал буква
за палатален словенски глас, М. (ѓерв), што се слушал при изгово
рот на странски (еврејски и грчки) зборови и имиња со Г пред
предни, меки вокали е и i. Оваа буква се среќава двапати кај втори
от писар на
мера на

Кueвскuше лuсшовu. Неговата форма личи во извесна
9v (ГЛАГОл/Н), но И се разликува од него: Од левата страна

горе нема петелка, а петелката на десната страна е крената до гор
ната линија на редот, додека во 90 (ГЛАГОЛН) лежи ниско под оската.
Освен тоа и буквеното тело се разликува со тоа што кај 9v (ГЛАГОЛН)
тоа е оформено со две црти, а во iepe има четири. Ткадлчик (о.с.

17) наоѓа дека оваа буква претс:гавувала свртена наопаку шча ('0'),
чија фонетска вредносг на безвучно * tj е пар на звучното пала
тално *dj, изразено со

iерв. Во Моравија, бидејќи нема таков глас,
iерв е заменет со е и z < * dj. Во азбучните текс:гови нема стих што
почнува со словенски збор на iерв, а само еврејски и грчки (1iewHA,
н1ieмwN и др.). За реконструираната форма 1ieTb во Азбучнаша .мо
лишва в. горе бел. 36, а за Фонетска вредносг на буквата повеќе во
гл. VI,T. 2.

Буквата:. (како) за палеографите (сп. Илчев,

1985) претс:га

вувала проблем, зашто во ваква форма не се среќава никаде пора
но. Сепак сличнос:г откривале во ерменското ken (Ч), или во грузи
ското lшn (q). Ткадлчик (о.с.) прави напор да открие елементи на
унцијално грчко К, но не е убедлив. По наше мислење:' (KdKO) с:гои
најблиску до еврејската буква qop за глотално (р), па и веларно К

Во грч. којне од lV век имало и варијанта од оваа еврејска буква

(1) само што горната хоризонтална цртичка на qбр (1) во глаголи

чкото KdKO (:.) е пренесена долу од левата страна во продолжение
на основната вертикала. Вртењето на буквени елементи е чес:га
ПОЈава при пресоздавањето на нови по углед на с:гари писма, како и
при начинот на пишување Т.Н. boustrophedon. На врската меѓу:' (ка

ко)

и

l (qop) укажале порано и други видни филолози И палеогра

фи, како Шафарик, Вондрак, Нахтигал, Трубецки, Селишчев, Вајс
и др.
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Буквата

ламб9а,

(J\IOAHE)

личи на rpчко-византиската ун:цијална

само што е таа оформена во општиот стил на глаголица

та, каде што краиштата на цртите завршуваат најчесто со кружни
петелки. Така и овде на долниот крај има две крукчиња, споени
одозгора со хоризонтална црта. Над нив е оформена петелка која
со врвот ја допира горната линија на редот и е споена со крукчиња
та од нивната внатрешна страна. Всупшост, на горната линија и е
почетната и спојна точка за формирање на буквата: цртите се
спуштаат одозгора надолу и во пет потези се образува сликата на

(J\IOAHE).

Во

Кuевскuше

и

СuнајскuiПе лuсшовu
26). Буквата

во горниот дел

(J\IOAHE)

тие црти формираат круг (в. илустр.

е слич

на со нацртот на сљ (ДОЕрО), но додека косите црти што се спуштаат
одозгора кај

ДОБрО (Д)

долу се отворени, кај

обратно од rpчките букви, каде што

9елша

Ј\IOДНЕ (Л)

затворени,

е затворена, а

ламб9а

отворена. Сличноста на овие две букви се должи и на нивната гла
совна вредност - на звучен дентал и дентален ларингал.

Ткадлчик (о.с.) прави напор во W

(МbI(Ј\НТЕ)

да открие еле

менти на rpчкото pv, свртено наопаку, а потоа удвоено, но тоа не е
видливо. Тешко е да се открие што му дало идеја на Константин да
ја оформи оваа буква на ваков начин. За тоа дека
замени со.м и обратно, в. долу Ann ех (...)

л

можело да се

.

Има различни обиди, буквата:Р (НdШ ) да се доведе во врска

19) или минускулното
(В), меѓутоа, објаснувањата се изнаси

со верзалното rpчко vv (сп. Ткадлчик, о.с.,
pv, (Илчев, о.с.), како и со

лени. Нам ни изгледа врската со назалниот индикатор не помалку
возможна, само што кај Н главната црта е вертикална и петелката
качена горе, во знакот за назалност таа е овална, свртена надесно,
со петелка на средина од левата страна и цртичка што излегува на
обратната страна од петелката. Тргнувајќи од принципот дека Кон
стантин водел сметка за гласежот на знаците и ги поврзувал со по
некој елемент, само ги вртел нацртите, за да ги истакне и нивннте
разлики, како во случајов: консонантското :Р
придружен приглас се.

(tМШ)

од назалниот
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Сл. 27 - Споредби на глаголички букви од Кuевскuше и Сuн.aјСКUШе
лuсшовu (според М. Pantelic, Slovo 35, 1985, 31ѕ.)

o
Формата на 8

(от,), свртена во

различни правци, е искори

стена за неколку букви во глаголицата: во
горната линија и завртена надолу, во

(л)

(7), положена под
- обратно, а

bb (Л), W (м)

(В) и сљ
донекаде контурите на оваа форма се забележуваат и во
(д), само што цртата која ги поврзува петелките не е права, а изви
ена или триаглеста. Нацртот шi' О има голема сличност и со Е, со
таа разлика што краиmтата на 3 (IEПb) се само малку заоблени, а
кај О

-

затворени во окца. За тоа има длабока Фонетска подлога,

како што забележи и Илчев (1985, 81ѕ.). Вокалите Е и О се образу
ваат на иста височина во усната шуплина, само што Е е преден, а О
заден глас. Нивните форми се искористени за образување и на
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полувокалите (еровите), кои исто така претставуваат пар и се упо
требуваат во зависност од претходниот консонант, дали е тој тврд
или мек (в. долу гл VJ, т. 2). Вок алите Е и О алтернираат како аб
лаутни степени во еден ист корен: uлеше : uлош; рече: рок; АЕуm,'
итн., што придонело и нивните букви во глаголицата да би
дат обликувани без малку на ист начин.
fUn

Во класичногрчкиот алфабет 1il е образувано од две верти
кални прави црти и една хоризонтална која ги поврзува одозгора.
Меѓутоа, во западногрчките алфабети, на Сицилија, Magna Graecia
(Јужна Италија), оваа буква е со покуса десна вертикална цртичка,
на средина прекината со хоризонтален засек како украс - Г. Таа
форма послужила како модел за етрурската, потоа и за латинската
буква Р, која во класично време ги споила вертикалните црти и со
тоа се изедначила со рiO ( > Р). За да го диференцираат, пак, Р од
П, Римјаните му додале на Р уште една цртичка (R) која од
средината на стеблото косо се спушта в десно. Глаголичката буква
F ( ПОКОН) личи на 1il од западногрчките алфабети со еден орнамен
тален додаток на издадениот дел од горната десна страна и една
цртичка што како кај :f (наш) излегува од средината на стеблото в
лево. Погоре укажавме и на можната врска со Б, звучен билабијал,
(Б) и безвучен F (п)
со кој образува Фонетски пар на звучен
лабијален оклузив.
Шенеаца:

bp
Феничанскиот ro§ ('1 ) е позајмен во грчкиот алфабет во
неговата оригивална форма и со иста гласовна вредност. Отпрвин
и ВО грчкото писмо оваа буква била свртена налево, но кога започ
нала да се употребува техниката на o\)crtpO<p1lMv и да се вртат бу
квите и надесно, на среќно, била утврдена стандардната класична
форма на Р, позајмена и во кирилицата. Во глаголицата грчкото
р& е вертикално свртено како во огледало и овалната петелка дош
ла на долната десна страна од буквениот столб (b). За неговата број
на вредност (100) и можното симболичко значење в. горе (т. 2).

v

-
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Rc
Ткадлчик, кој на секоја глаголичка буква Й наоѓа модел во
грчкиот унцијал, оваа буква ја објаснува со спротивставено споју
вање на две верзални сигми Г] зашто единичната сигма во грчкиот
при извесни околности,

во

зависност од тоа каков глас следи по

неа, има и звучен изговор Z, сп. на пр. JCOOIl0C; (козмос), (j Vi)llt
(збеними), а удвоената сигма има секогаш безвучен изговор. со
оглед на тоа што покрај аглестата верзална сигма се употребувала
и варијантата С, оваа, удвоена спротивставено, била употребена во
горниот дел на буквата, па се добила формата на глаголичкото R

( СЈ\ОI\О )

со круг во горниот дел и триаголник во долниот. Тоа тео

ретски не би било невозможно за еден ерудит каков што е Кон
стантин Философ, но претставува мошне сложена операц:ија. Мно

гу е поекономично и поблиску до менталитетот на христијански
мисионер којшто имал за цел на прост начин нагледно да им го об
јаснува на неуки луѓе апстрактниот догмат и совршенство на еве
та Троица. Свртената вертикално, пак, буква R ( СЈ\ОI\О ) , со триагол
ник во горниот дел и круг во долниот, е со фонетска вредност на И
(бројна вредност 20), кое заедно со С (200) е честа кратенка за

Ис(ус).

И ова е двосоставно како десетеричното

IЖЕ

(W),

што ука

жува на двојната, богочовечката природа на Исус Христос, која не
може да се сфати без Света Троица.

Грчкото 'ta-u е со вертикално стебло како во Феничанското
писмо. Во глаголицата е позајмен само горниот хоризонтален дел,
а според Ткадлчик глаголичкото Т( 1\)рОДО е преземено од хоризон
талната пресечка на е

(theta).

И таа има на краиштата цртички

се спуштаат надолу право или накосо кон централниот дел на
буквеното тело 0&. Бидејќи во солунскиот словенски говор овој

што

аспириран безвучен дентал бил изедначен со Т, Константин го зел
знакот (11) со двојна вредност: аспириран и неаспириран безвучен
дентален оклузив. Потоа, како што спомнавме истиот нацрт е упо
требен уште во шест други букви: W, cf (НЖЕl И НЖЕ2) ' во м 'iW двапа
ти,

СЊ Л и а& Ж,

а таа е искористена, како што спомнавме, и во фор

мите на :} О, 3 Е, 09 о, -3 b.
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9} оу 111
Ткадлчик овде гледа грчки верзален

U-\ј1tАОV (У), кој може

да се употреби и самостојно и како составен елемент на дифтонзи
те со а и Е, а со О дифтонгот подоцна преминал во монофтонг У,
:што е пренесено без промени и во кирипицата. Во глаголицата са
мостојниот U-\ј1tАОV (У) со консонантска вредност е употребен како
нацрт на В (Ч?, третата бук:ва од азбуката), а како диграф з} (двој
но О), одговара на византиската грчка лигатура од

о

и

'\),

iS

- за во

калот У. Овде треба да се одбележи и варијантата на uжица
со вокалска вредност У, еднаква со онаа на диграфот У
Во некои ракописи (Мар., 302р., Син.

ас.

\(
§.
з) oyк'b- 45

и др.) од десна страна на

глаголичкото з} oyк'b излегува мала хоризонтална цртичка на кра
јот завиена надолу. Не може со сигурност да се установи дали е тоа
нндивндуална писарска одлика, ипи во првобитната глаголица не
мало таков елемент. Во Киевскише лисшови таа не фигурира.
Јотираното У

(ЈР.

)

10

исто така потекнува од грчкиот

У

од

неговата формална страна, а за Фонетската в. долу гл. VI, т. 2.

Во глаголичк:ите текстови има, главно, две варијанти за
грчкото ф: .u. и ф. А. Првата варијанта .u. се јавува во две форми: а.
Посшараша, со продолжен корпус, и наклонета за 45% в лево 11,
така:што со пресечката да формира крст, одн. Х, се употребува
редовно во Киевскише лисшови и во 302рафскошо ев. Ткадлчик
смета дека таа е постара од б. вершикалнаШа, која по форма се
доближува до theta, а се употребува во подоцнежни споменици; во
некои ракописи (Клоцовиош зборник, Синајскuoш асмmир и др.)
дури е наведната надесно •. Б. Втората варијанта е употребена
еднаш во Киевскише лисшови од првиот писар во латински зборо
ви: prejacija, а личното име Felildta(s), не Felicita, го пишува со Ф од
постарата форма на првата варијанта. Писарот веројатно сметал
дека името е грчко, па и латинското е го предал со грчка кааа,
транскрибирана со глаголица.
Грчкото бипабијално и аспирирано ph у:ште во првите веко
Називот oyк'b е веројатно од подоцнежно време и не би можело
да му се припишува на Константин-Кирил и еврејската lamed, чие значење
е синонимично со она на 'аЈер, т.е. 'учење, (по)оук(а)', како што се обнду
ва Вереекен (о.с.) да го објасни, е подоцнежна интерпретација.

v
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ви од новата ера придобило гласеж на лабио-дентален фрикатив f,
што дава повод да се заклучи дека среfи во грчкиот така се изгова
рало. Бидејќи во словенскиот нема аспирирани консонанти, грчко
то сре! ( ph) е позајмено само со првиот лабијален елемент Ре (П,
сп. горе т. 4).
=

Едни

палеографи (сп. Ткадлчик, 2000,

18)

наоѓаат нападна

сродност меѓу Г 90 (ГЛIIГОЛ) И Ј.о (Xtp.,,). Други ( сп. Илчев К-М.Е. 1,
507) претполагаат дека за Ј.о (xtp.,,) на Константин му послужила за
модел латинската буква h, или коптското Q. ВО азбучниот ред тоа
доаѓа зад Ф, што дава повод да се помисли дека и гласовната вред
ност му одговара на грчкото kh. Меѓутоа, неговото име во глаголи
цата

(Xtpu) и употреба пред меки вокали (хероувимски), го доведу

ва во сомнение таквиот заклучок. Има уште една варијанта за Х; j:r

аајакови9НО ch, со кое се пишува

ХЛ"'М'b, ХRIIЛII, што одговара повеќе
3).

на грчкото XEt. За двојното Х ќе стане збор и подолу (гл. УI т.

Разликите во нацртот на буквите не се само формални варијанти, а
кријат и некои посебни Фонетски содржини.

ф џ) (ОТ1.)
ВО КuевскuШе лuсшовu и Марuuнскошо ев. буквата Ф

други споменици (ЗОiр., Асем., Син. евх. и
др.) се употребува во интерјекции ОЛЕ, ОХ, ОН. Називот оп е објаснет
(Ота)

не се среЌава. Во

од Ткадлчик како извик: о(ле) Шо. Но се чини дека поверојатно

овде има лигатура со т, кое се крие во украсните крукчиња на бу
квата. И во кирилицата најчесто омеzаша се јавува во лигатура со
т. Прашање е дали триаголникот под омегата СРво Прашкuше лu
СШовu (2b 3) е само украс, или има и некое симболичко значење.

w ЦЈ
Куљбакин, Фортунатов, Вајан, Хам и др. сметаат дека бук
вата претставува лигатура од Ш и Т, но од формална страна многу
повеќе личи тоа на спој од Ш и Ч, за што има и текстолошки дока
зи46 а ќе стане збор повеќе во следната глава.
46

Сп. П. Хр. Илиевски, Свешила незаО9НU, 199,315-38.
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Безвучното cv

(ЦН)

образува пар со звучното.q, dz

(ѕtло). Ле

вата страна со горна полукруж:на петелка што се спушта косо на
десно е како во dz, каде што има обратна насока - од десно косо в
лево и дијагонално го сече трапезот или вертикално го дели три
аголник. Во cv

(4Н)

е образуван агол од 45% со друга црта што се

спушта од десно в лево. Гласовната вредност на cv

(ѕtло) - dz.

(ЦН)

е ts, а Ha.q,

За модел можело да послужи семитското aae

.

N енеада:
-'ii'Ч
За нацртот и значењето на 1#- в. горе т. 2.

Шш
Првобитно Ш се пишувало само во горната половина на
редот, а подоцна, како и во кирилицата, ја зафаќа целата ширина

меѓу линиите на редот. Ткадлчик смета дека Ш (шd) било развиено
од унцијалната грчка i1'ta со замена на кружните форми во агле
сти. Но врската со еврејското sin (t&i), кое наполно соодветствува и
од формална и од Фонетска страна, не смее да се исклучи. Во гр
чкиот алфабет Константин не можел да најде модел за сите сло
венски гласови, па се послужил со решенија и од други писма .

..ѕ, -8

'L, b

Знаците за полувокалите јор и јер во глаголицата се надо
врзани на буквите за О и Е, а меѓу себе се диференцирани со изда
дената рачичка од средината на буквеното јадро в лево, која на
крајот завршува кај јор со обесена петелка, а кај јер
само куса
цртичка што се спушта надолу.
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Оваа буква ЈА, пресечена горе верзална алфа, а на средина
поделена хоризонтално, потоа долниот дел е поделен и со верти
кална цртичка, која веројатно претставува јоШа, со право може да
се објасни како прејотирано
ликувало t од hI:

Mtp4, hlГОД4

а (а).

Во моравскиот дијалект се раз

(етимолоmки различни), а во Солунско

гласежот на tn и hI бил изедначен

(а), па затоа во глаголицата два

та гласа се предаваат со една буква ЈА. Во кирилицата, подоцна тие
се диференцирани со одделни букви: 4, hI И 1;.

*

Од горното се гледа дека Конетантин создал ново писмо,
наменето за литургиска употреба. Не презел ниедна буква непро
менето од туѓи писма. Инспирација и идеи црпел од повеќе извори,
најмногу од грчкиот алфабет, но оформувањето на буквите му е
оригинално во негов стил. Промените се толку големи, што моде
лите станале непрепознатливи. Во структурата на некои букви ме
нувал елементи, ги вртел од лево надесно, или од горе надолу и
обратно. Во оформувањето на буквите за словенските гласови Ш,
ч, i пројавил послободен однос. Бидејќи немал модел за тие гласо

ви во грчкото писмо, се послужил со идеи од други графички сис
теми и личен изум.
Широката филолоmка и графичка ерудиција на Констан
тин-Кирил се забележува во повеќе знаци. За илустрација ќе го
спомнеме примерот со лигатурата на Ш и Ч, која по форма, речиси
наполно се совпаѓа со знакот сличен на тризабец од кариската и
други малоазиски азбуки, чија Фонетска вредност во јонскиот е ѕѕ,
во атичкиот tt, а добиена е од консонантските групи

*tj и *kt', како

и старословенското шч, чиј континуитет продолжува до денес во
охридскиот и други јужномакедонски говори.
Така било создадено првото словенско писмо, кое со симе
тричноста на елементите во буквите, со усогласеноста на нумери
чкиот систем, а особено со точноста на графемско-фонетската со
одветност (в. долу гл. VI, т. 1-3), ги надминува и грчкото и латин
ското писмо.
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Графолошки специфики 80 глаголицата
7. Од синоптичкиот преглед на азбучните текстови, како и
од анализата на знаците, видовме дека во глаголицата има "вари
јанти", на прв поглед ,,двојни знаци" за иети гласови, као на пр.: з}
И §. uжuца ; Фz (.u.) и Ф2 (Ф); Х] (Јо) и Хiл); .малаша НОСО8ка 3€
(11\): а. лигатура одјеСШb 3 и знакот за назалносш и б. само назалнu
ош uоказашел <€. Има колебање и во графемата за големата но
совка 3е (.11'.) . Покрај вообичаениот начин за предавање на овој
глас со О (3) и знакот за назалност (<€) се среќава и бележење со
диграф од А + назалн uош uоказашел (Ф<€). На еден знак, на пр. УЈ
(ЦЈ), му соодвествува состав од два гласа: Ш (ш) и 'f} (ч) , како во гр

ОУК1:.

чките Е ( ) и ",. За предавање на гласот И има дури три знака; за

JEph

пак, нема посебен знак, а се предава со диграф

от јер

(R)

и јоша

('Jf).

Тоа

се

проблеми врз кои

се

(U)

од задни

запирале истра

жувачите од самиот почеток.
Горе одбележивме дека различните форми на една буква
не се секогаш формални варијанти, а најчесто означуваат нијанси
на гласот претставен со НИВ. Поради тоа овие случаи ќе бидат пред
мет на подетална анализа во следната глава, каде што се третира
прашањето за функцијата на буквите во глаголицата и за нивната
графемско-фонетска соодветност. Овде нив

ги

само како графемски особеноети, а подолу (гл.
задржиме повеќе на нивната фонетска вредност.

спомнуваме бегло

У},

т. 2 и 3) ќе се

Во контекст знаците на глаголицата се пишуваат со ист
размеРi тие се еднакво високи, а малку се пошироки. Обично не ја
преминуваат горната и долната линија на редот, само и ницијалите
се повисоки и некои од нив уметнички украсени47. Текстот се пи
шува во scriptio continua. Единствен знак за интерпункција е точка,
која може да биде удвоена (:), утроена (:-), па дури и четворна (: :).
Кирилицата

ги

презела од грчкото писмо и сите акценти, спириту

си и други дијакритички знаци без реална потреба во изговорот на
словенските зборови. Такви знаци во глаголицата нема. Заради за
штеда на просторот во глаголицата и кирилицата скратено се пи47 Иницијалите и орнаментиката иако се составен дел од текстот,
излегуваат од рамките на една филолошка расправа. Тие се подробно ана
лизирани во специјални трудови, сп. на пр. М. Харисијадис, "Грчко-словен
ски врски на подрачјето на македонската ракописна орнаментика", Сло

венска UucменосШ. 1050-iО9UШ1luна на Клименш Охри9ски, Охрид 1966,
111-127; љ. Васиљев, ,rлаголическан традИlЏffi в инициалbНОЙ орнамен
тике славннских кирилловских рукописеЙ древнеЙШего периода", Ѕуmро
sium Methodianum, Regensburg, 1985,347-365 и др.
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01. 28 Текст од Сuнајскиош евхолоzиј и вињетка со имиња на
кирилица (според П. 'Вор1):иh, Исшорија сраске huрилице, стр. 237)
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шуваат некои зборови, најчесто попllпа sacra и нивни епитети, а со
посебни надредни знаци, ШUШЛU, се одбележени местата на изоста
вените букви. Со титли се означува и нумеричката вредност на од
делните букви. Но има и обратни случаи: титлата е изоставена над
кратенките, а се појавува и таму каде што нема скратени зборови,
одн. изоставени букви (сп. илустрации на текстови со 2ла20ЛUца,

сл.28-30).
Оваа практика е позајмена од грчкиот графички систем.
Така, наспроти 8ЕО<; - e во кирилица I;'r, во глаголица 90, наспро
ГД , 9осЉ, наспроти 1ta'tfJp
ти кUpto<;
K
1t11P OЦb, а'\1-9, 'Ill<iou<;
Нс, МУ = мж.VЕNИК1., Г МТН = ГЛdГОЛаТН, ('гtи = си'trtи, УК1> = VЕлои'tК1>
'I
ИТН. Овој начин на пишување, навистина, скратува простор, но од
друга страна причина е за многубројни грешки во преписите ако
.
.
случаЈНО препишувачот не успевал правилно да Ја разреши кратен
-

-

ката и погрешио да го прочитал зборот.
JIшатурите од по две-три букви во глаголицата се среќа
ваат многу почесто отколку во кирилицата48. Преку 35 различни
видови лигатури, најмногу Mety М и Л, се употребени во Синајски
ош ПсалШUР, а Mety Т и В околу 6049. Такви се јавуваат и во најста
рите досега познати споменици. Така, во Сuнајскuше и Кuевскuше
лuсшовu има лигатури, на пр. M/,\CEЦd мар та (сп. илустр.)50, каде што
се среќаваат и надредни букви врз спојот, и тоа често свртени нао
паку, сп. и лигатура на П и Р пак таму. Често се спојуваат (препле
туваат) консонанти со В во Асе.иановошо ев., Сuнајскuош евхоло
2иј и др. Стандардна лигатура е W ЦЈ, во врска со чиј состав се поде

лени мислењата на славистите; според едни од Ш + Т, а според дру
од Ш + Ч, како рефлекс од *tj, *ktj (повеќе за тоа в. долу). Типич
ни лигатури се и знаците за назалU, образувани од Е и О, кои се по
врзани од десната страна со назалнuoш UН9uкашор се.
ги

За одбележување палатализираност на консонанти (р', л',
аајерок (апо

н') пред меки вокали создаден е посебен знак

строф). Во 302р. се уuошребува МНО2У чесШо (в. долу сл. 29), а се
среќава и во други ракописи (Ас., Рuл., Син. евх. и др.).
Од горното излагање може да се види дека глаголицата, ге
нијална творба на Константин-Кирил, била поставена на солидни
--�-..-.-.--,-.-

48 Н. G. Lunt, "Ligatures in Old Church Slavonic Glagolitic Manuscripts",
Slavisticna Revija Х, 1-4, 1957, 253-267.

М. Altbauer, Psalterium ЅјnаiПсит, Аn 111" century Glagolitic Маnи
scriptfrom St. Catherine's Monastery, Мn. Sinai, МANU, Skopje 1971, vш-хш.
49

50

М. Pantelic, "О Kievskim i Sinajskiт 'јѕпата, Slovo 35, 1985, 31ѕ.
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филолошки и идеолошко-културни основи. Таа е видлив говор во
слики, а наедно и говор што се слуша, поучува и просветува. Ана
лизирајќи ги графемите, формалните одлики во нацртот на букви
те, и покрај сета нивна апстрактност и стилизираност, препознат
ливи се основните христијански симболи, обликувани во еден со
фистициран стил. А за нивното адекватно предавање на словен
ските гласови ќе стане збор подолу (гл. VI).

Промепи

во

писмото

8. Во самиот почеток при употребата на ова прво словен
dкo писмо и правопис неизбежни биле и извесни промени, главно,
во Фонетската вредност на одделни букви, а можеби и во нивниот
облик. Неоспорен факт е дека за база на глаголицата Й послужил
словенскиот говор од Солунско, којшто го знаеле Браќата уште од
своето детство, а со лица на кои тој им бил мајчин дијалект, како
што укажавме, можеле да бидат во контакт и подоцна во Битинија
(Мала Азија) за време на престојот во манастирот Полихрон. Кон
ст антин успеал точно да го пренесе гласежот на тој говор во своја
та азбука. Но кога го применил тоа писмо во друга дијалектна сре
дина, кај моравските Словени, се покажале и разлики во изговорот
на одделни букви. Така на пр. знакот
битен изговор

шч, г,

Шча (W)

и

Ѓерв

(М), со прво

како што е и до денес во јужпомакедонските

говори, рефлекс од *tj, * kt пар на g' од 4ј, во Моравија имал фонет
ска вредност е

(ts),

z,

и ѕс (сп. О. Недељковиќ, 1971,82). Но нема

докази дека Фонетските разлики на одделни словенски дијалектни
региони условиле промени во обликот на глаголичките букви.
Сепак, макар и од еден бегол преглед на најстарите глаго
лички споменици - епиграфски и ракописни текстови, се забеле
жуваат варијанти во нацртот на исти знаци. Тоа е сосема разбир
ливо, прво, со оглед на широката територија на која се среќаваат
тие споменици: Преслав, Охрид, Бохемија, Киев, Новгород, Добру
џа и Хрватска. Па дури и во еден ист регион, на пр. во Преслав, се
забележува таква разновидност. Натписите во преславската трка
лезна црква, кои се многуслојни и од подолг период (крај на IX до
крајот на Х век, па и подоцна) покажуваат значителни промени во
надворешната форма на буквите51, а истовремено и во редот на бу
квите од четвртата енеада.
51 Читањето и цртежите предложени од И. Гошев, ,'развитие на
негр'bцките кирило методиевски 6уквени знаци в т.нар. кирилица" 1100 209ШiU слав. uuсменосш (863-1963), СофИSl1963, 275-286, се надминати.
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Сл.29

Глаголички текст, foI. 7а од Кuевскuше лuсшовu
(сп. П. Хр. Илиевски, 2004, 106)
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Транслитерација на текстот од fol. 7а
на Кuевскuше iлаiолuчкu лuсшовu
Споменикот

се

состои од седум пергаментни листови со цр

ковни служби од западен ред. Се сметаат за едни од најстарите со
чувани текстови, напишани на глаголица. Потекнуваат од Х или
почетокот на XI век. Овде, на лицевата страница од л. 7, е предаден
дел од службата на сите Небески сили:

"Abшt О lљ(tх'b NЕБЕ(b(КК'b1
X'b (НЛdХ'b: ПОМ(О)Лltvfb (Ii\':
Б(or)'b IЖЕ N'bl МОЛНТВ'b1 рад'
6ЛdЖЕN'b11i\ Б( огородн)ЦIi\ 1 nplCNO
ДtB'b1 MdPHIIi\: I 6ЛdЖЕN'b1
X'b раДI МfhЕЛ'b TBOIX'h

•

I

BbctX'b NЕБНb(К'bIХ'b (IЛd
x'h : н dПОСТОЛ'b
HIK'b

•

•

Н МЖVЕ

I прtПОДОБbN'bIХ'b

I VICТ'bIX'b ДtB'b

•

•

Н B'bCtX'b

СВIi\ThIX'b TBOIX'b МОЛН
твам,

•

npl(NO N'bl B'b BE

СЕЛIЛ'b Е[' : npO[ltvfb ТIi\
г(ОШОД)I

•

да tКОЖЕ N'bl VbCТIM'b

Vb[TI [IIX'b на В[1i\ AbHI
МНЛО[Тbl7\l; TBOEI7\I; Ad b
HdM'b ПРНСНО Нd(лtДОВd'Г1

•

НЕБНb(К'b11i\ 'ГВОIi\ [НЛ'b1 :
Г(ОШОДb)Мb НdШ(Н)Мb : над
ОПЛd'Г(О)Mb :
Adp'b [b npHNE(EN'b1 'ГЕБt г(ОШОД)I
Bb(tX'b СВIi\ThIX'b НЕБЕСb
[K'bIX'h (НЛ'b раДI : I Bb[t
X'b [BIi\T'bIX'h

•

TBOIX'h pdA(I).
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Сл. 30

Глаroлички текст од 30iрафскошо еванiелuе
(според А. М. Schenker, 1996,264)
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ТраНCJlИтерација на ецна crраница оц 30iрафскошо
чешвороеванiелuе
Македонски споменик оц крајот на Х или почетокот на XI
век, се чува во Народната библиотека во Санкт-Петербург. Содр

)

жи архаични Фонетски црти: омекнување на консонанти (напр. Н

пред палатални вокали, сп. ПОNЕЖЕ, о Nнрже), а од друга страна с е
забележуваат и иновации: губење на ерот (сп. MHO H, 8['\;Х1>, П[АТН) и

замена на b ОД 1> во придавскиот суфикс -bN- (H 8t[ThH1>'P, [Ј\А8М1>').

На десната маргина од листот има запис на кирилица што покажу
ва дека биле во употреба двете азбуки: HAV.Q.JlbH1>HI ДРbЖА8bннv(е). Под

него, пак со кирилица е одбележено евангелското четиво на Зача
шие 1-ш св. Јован Крсшишел: во дНИ ОН(Н) Б1>I[(Тb)...
Овде, на л. 131 се предава почетокот од Евангелието по
Лука, гл. 1, ст. 1-5:

E8aNhEAHE
01'1> AOYK1>I:

(1) ПОNЕЖЕ У&О

•

MHO H NаvNшN

VHNH1'H ПОБtСТb

•

•

О Н Бt

CТ1>N1>IX"> Б1> на(1) БЕШ'ГЕ)(1)

•

(2) tКОЖЕ прtдашl.\ HaМ'b &1>IБ1>
•

ШЕН Н(КОНН (аМОБНДМ\Н
Н (J\YГbI (АОБЕСН

•

•

(3). Н БО

АН (N Н MbNt )(ОЖДbШIO

•

Н

CnР1>Ба ПО 8(t)(1> 81> Н('ГН
NЖ ПО РI.\ДУ п(а'Гн 'ГЕ&Е
[Аа'ЉН1>1 ТЕОфНАЕ
умtЕШН

•

•

(4) да ра

О NНХ">ЖЕ нау

VHA1> [N ЕСН [АОБЕП)(1)
ОУ'ГБр1>ЖДЕNbЕ
. !Љ

•

•

•

(5) G'b1['Г'b

ДbNН нрода ц(tса)рt

•

IIOДЕн(ка
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Сл. 31

ГлаголичкИ текст од Асемановошо еваН2елuе
(според А. М. Schenk:er, 1996,266)

v
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Транслитерација на една страница ОД Асе.мановоШо
чешвороеванiелuе
Македонско четвороевангелие од XI век, напишано со обла
глаголица. На оваа страница од л. 43. се содржи текст од крајот на

3 до крајот на 4 стих од 18 гл. и четиво за 10 недела по Педесетни
ца, од 14 до 20 стих на 17 глава Од јазичните особености на споме
никот треба да се одбележи неетимолошката употреба на еровите:

b се пишува зад

1< и Г,

1:. доаѓа на местото од b зад р. отсуство на ма

лиот јер во крајна позиција. Но од друга страна паѓа в очи архаич
ната употреба на беспредложниот локатив: TOМ'b Vdct. На горната
маргина има кириличен запис за денот во неделата кога се чита

1 : (КtI: .1 :i ГЛdс:i :: i :
Ph.Ab. На десната маргина има уште еден запис на кирилица: Е&а(н)
ГЕЛЕ : На Е&ТdПdПdДО : : - (евангелие за служба со 7 свештеници). Во
ова евангелие и гласот од октоихот: НЕ(Д1IЛhl)

•

транслитерација со кирилица текстот гласи:

а
(Мат. 18.3) &b ч(1I(dРb)СТ&0 НЕ

Б(Е)CNОЕ [4]. НЖЕ БО
cN 0A1IplTb
1IKO Н OTpovN (Е
Tb E(Tb БОЛНН
G'b ц(tl:а) ствнн Н(Е)Б(Е(bme)t.љ.:.
НЕД(1IЛhI) rПО л Е8{dНГЕЛНЕ)
О(Т) (dT).o.(EhI) ГЛ(dВ)d рнд .:.
&1:. ОНО B(ptМl.\) (Мат. 11.14):
v(ло&1I)к'b ETEpb ПР' СТЖПI Kb
НСОУ(()оу КЛdN't
h. cN ЕМОУ Н
ГЛ(dгол)N (15) Г(ОШОД)I по
МНЛОУI (II')на МО
ЕГО tKo На НОВ
1.1 М(t(h.)ЦN БtC'bНОУ
ET(b) (N I bлt стра
ЖДЕTh МНОЖI
цНЖ БО ЉIДАЕТ
На OrHb I МНО
ГdШТI В1:. ВО
ДЖ 16. I nplBtI:
1 К1:. 0YVEHHKOM'b
TGOHM'b I НЕ В
могошN Iчt
ЛIТII (17) WT
в1IштdG'b ЖЕ
•

•

•

.

•

•

•

•

•

б
НС(ОУ()1:. РЕУЕ W рОДЕ
NEBtpEN1:. 1 ра
ВрdШТЕN'b ДО
кол1I &1:. &d('b
БЖДЖ ДО колt
ТР'bПЛI-Ж &1.1
ПрНВЕДtTE МН I
(tMO (18) I dnpt
Т' ЕМОУ H( Oy()'b . Н
H HДE H НЕГО Бt
c'b Н нчtлt ОТРО
К1:. ТОМ1:. Vd(t
(19) ТОГДа ПрНСТЖ
Пbше ОUVЕНIЦI
K'b НС(ОУ)СОУ ЕДННО
МОУ рtшN . по Vb
ТО М1:.1 НЕ B'b
MOГOX0М'b 1 rbHdTI ЕГО
(20) Н Н(СОУ)С1:. ЖЕ РЕУЕ HМ'b
a HEB1IPbCТBO
&dШЕ - dMHtrb Г(ЛdГО)ЛI-Ж
&dM'b dl E НМа
ТЕ В1IрЖ dK'b1
p'bHO ГОрОУШbНО
РЕУЕТЕ ropt (ЕН
nptHAI OT'b (Ж
At ТаМО н прtн(дет).
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Промени во глаголицата се забележуваат и во нејзиниот
систем на пишување. Во најстарите глаголич:ки текстови, како
што се гледа од Киевскише лисшови (сп. П. Хр. Илиевски, 2004, 92
-109), буквите се нижеле под горната линија и виселе надолу, не
кои од нив закачени макар само со една рака или првче, како што
забележува Т. ЕкхарУ;2. Во Зографскошо евангелие, MapUU1-lСКО
шо евангелие и други глаголички текстови од Охридскиот книже

вен центар, меѓутоа, се употребува дволиниски систем за пишува
ње, што претставува иновација под влијание на грчкото писмо кое

имало долга традиција на БалканоУ;3, особено во Македонија. МО

равската, бугарската и македонската глаголица е, главно, облеста,
а хрватската и бохемската

аглеста.

Но најголема промена што настанала не долго по оформу
вањето на првото словенско писмо, неоспорно, е замената на гла
голицата со кирилица. Во североисточна Бугарија таа замена била
извршена кусо време по пристигањето на Методиевите ученици на
Балканот за време на кнезот, подоцна цар Симеон, византиски вос
питаник54, а во другите краишта на словенскиот свет, со исклучок
на Хрватска, постепено до ХП век. За разлика од глаголицата, која
е лична творба на Константин-Кирил, кирилицата, наречена така

во негов спомеw5, имала долг и постепен развој, кој не бил така
едноставен.
Црноризец Храбар во својот трактат О UUCbMeHexo, стану

ва во заштита на едно, ново словенско писмо. Тоа можело да биде
само глаголицата. Кирилицата, која во околу две третини од сво

јот состав содржи грчки букви, не била нова. Покрстените Слове

ни на Балканот се служеле со грчко писмо, но "без оустроеНlШ",
------..---.

---

.

52 lП. Eckhardt, О.с. 1955,77-80. Авторката изразува сомнение дали
овој атектонски начин на пишување можел да биде предвиден веќе при
создавањето на глаголицата или е секундарна појава, обид на некој анони
мен писар да воведе нов ред кој не нашол следбеници.
53

Вј. Штефаниќ, о.с., 1966,21.

54 Има претпоставка дека кирилицата била создадена во почето
кот на осумдесеттите години од IX век кога Методиј на покана од импера
торот го посетил Цариград и таму оставил свој ученик, можеби Констан
тин, подоцна еп. ПреСJIавски, но конкретни докази за тоа нема.

55 Називите се од подоцнежно време. Во почетокот писмото било
познато само под името "словенско писмо". Во Русија глаголицата била
наречена коурuловица како што се гледа од еден запис на Упир ЛихоЙ БО
Ге1ia9иеваша Библија од 1057 год.: ,,слd8d ТЕ6'\), госпОДН, hlKO спОДОБН МII\ НdПН
(41ТН кннгоу (Н Н( КОУРНАО8Н4'\) KHhI y 80АОДНМН рУ НО8'\) гороД'\) КНII\Ж4ЦЈIO, во Нов
город.
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т.е. кирилицата уште не била оформена во времето на Храбар. И
нејзината појава е обвиена во тајни. Адаптацијата на туѓо писмо е
постепена и, главно, анонимна.
Познато е дека по прогонството од Моравија, еден мал
број на Методиевите ученици (Климент, Наум и Ангелариј) успеа
ле да стигнат во тогашната бугарска држава, каде што, како што
спомнавме, биле радо прифатени од бугарскиот кнез Борис. Тој им
овозможил добри услови за работа и тие ја продолжиле книжевна
та дејност на глаголица прво во старата престолнина Плиска.
Но по 7-8 години од нивното пристигање на бугарскиот
двор се случила значајна промена. На Црковно-народниот собор,
одржан во Преслав во 893 година, биле донесени три важни реше
нија: а. на кнежевскиот престол, по отстранувањето на Расате кој
што сакал да го врати паганството, бил доведен помалиот (трети
от) син на Бориса, Симеон, високообразован и енергичен човек; б.
реформа за ,,пр1шожеН'iе книГb", спомнато и во други историски
извори, кое, според едни историчари значи замена на грчките кни
ги со словенски, а според други учени, замена на глаголицата со
кирилица и в. ракополагање на св. Климент Охридски за прв сло
венски епископ, со што се востановувала словенска црковна хие
рарХИЈа наместо грчката.
Епиграфскиот материјал од спомнатата тркалезна црква
во Преслав дава драгоцени податоци за почетната фаза од разво
јот на кирилицата. Општа констатација е дека првобитната кири
лица претставува грчко-глаголичко писмо. Заедно со 24-те букви
од грчкиот унцијал, во реформираното писмо

се

употребени 14

букви од глаголицата за бележење на специфичните словенски
гласови кои, по зборовите на Храбар, не можат да

се

пишуваат со

грчки букви. Паѓа в очи фактот дека буквите за словенските гла
сови: еровпте b, '1:., hlТ'!:. (t), назалите
кувани со триаголници.

(11\, ж)

во кирилицата се обли

Во нацртот на негрчките букви уште од најстарата фаза се
забележува еволугивен процес. ТИе имаат малку поособена форма
отколку во глаголицата. со текот на времето тие буквени знаци се
повеќе се оддалечувале од глаголичкиот прототип, а од друга стра
на во глаголички ракописи од Македонија и Хрватска има продор
на грчки букви: М, Н, О, Т, И и др. Во источна Бугарија до крајот
на XI век кирилицата била, речиси, наполно оформена и вршела
експанзија и во други словенски краишта. Во Преслав се среќаваат
паралелни графити на глаголица и примитивна кирилица. И во
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други делови има сведоштва за една коегзистенција во прво време
на глаголица и кирилица и тенденција за што поголемо доближу
вање на нивните системи. Има сигурни докази од епиграфски нао
ди дека во североисточна Бугарија во Х и ХI век се уште се употре
бувале паралелно глаголицата и кирилицата (сп. Славова, о.с.
1999). Под византиско културно влијание и византиска политичка
Доминација во XI век грчкото писмо се повеќе навлегувало во гла
голицата. По зборовите на Штефаниќ (о.с.

22ѕ.) "победоносниот од

на кирилицата бил запрен во Хрватска, што значи дека таму била
веќе оДомаќена глаголицата, а отпор и дало и латинското писмо".
Стилизираните и симболични форми од глаголицата им из
гледале необични на писмените луѓе што го знаеле грчкото писмо
и тоа можело да биде една од причините за краткотрајниот век на
глаголицата и за релативно брзата победа на кирилицата. Рефор
маторите, пак, на писма што се развивале како кирилицата посте
пено, се анонимни. Во тој процес имале удел повеќе автори. Со
право се претполага дека Константин Преславски имал најголем
удел во составувањето на кирилицата.
Податокот во краткото житие на св. Климент Охридски од
Хоматијан за тоа дека Климент измислил нова азбука, појасна од
онаа на Кирила, треба да се земе со резерва (в. долу гл. VПI). Да
беше ја создал св. Климент кирилицата, зар би продолжил тој и
понатаму да се служи со глаголица? Фактот што од него основа
ниот Охридски книжевен центар со голем број негови ученици и
последователи, Ја продолжил моравската глаголичка траДИЦИЈа, за
.

.

што сведочат најстарите ракописи од овој крај, пишувани со глаго
лица, го демантира исказот на Хоматијана, кој во своето житие
очигледно сака да му припише на светителот поголеми заслуги.
Кирилицата и по нејзиното дефинитивно оформување че
сто подлежела на различни промени. Фонетскиот развој на средно
вековниот македонски наоѓал одраз и во писмото. Покрај графи
чките варијанти на македонските книжевни центри: Охридски, Лес
новски и др. од нашиов терен, во кирилицата на староцрковносло
венскиот јазик проникнувале и странични влијанија од различни
правописни рецензии: рашка, ресавска, руска и др. Но сите тие
внатрешни и надворешни промени на кириличното писмо, како
специфичен графички систем заснован врз фонетскиот принцип,
се минимални во споредба со стабилноста која може да се следи
низ еден вековен континуитет како што може јасно да се види од
секој палеографски албум со кирилични споменици од најстаро
време до денес. Руската рецензија на црковнословенскиот, во чија

v
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основа лежи кирило-методиевскиот јазик од Македонија, и денес е
во употреба кај сите православни словенски народи.
Само во јужна Македонија, чиј словенски говор во IX век
му послужил за основа на

св.

Кирил за староцрковнословенскиот

јазик, словенската кирилична писменост била потисната од грчка
та. Во периодот на отоманската доминација, особено во XIX век,
овде се пишувани македонски текстови со грчко писмо, како пред
времето на словенските првоучители.

VI
СОЗДАВАЊЕ НА СТАРОЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ
ЛИТЕРАТУРЕНЈАЗИК
"h\\ bIK" НОЅ" ХЅdЛЖ S" Adh\\ "рн(но
OTbI.�Oy (bIНОУ Н (МТОУН:МОУ до ухоу."
Азбуч1Ш .молишва, 36

Фопетско-графемска соодветпост во глаroлицата-

1. Покрај прашањето за појавата на словенското писмо, во
фокусот на постојани интензивни студии во словенската филоло
г:и:ја од самиот почеток бил и е проблемот околу оформувањето на
книжевниот словенски јазик, којшто до средината на

IX век бил

без претходна писмена и книжевна традиција. Всушност, тоа е една
сложена проблематика на две тесно поврзани појави ШТО биле
паралелно практично решавани од словенските првоучители во
втората половина на IX век.
Пред да преминеме на предметот, СОЗ9авање на лишера
шурнuoш сшарословенски јазик на кој биле напишани првите сло

венски преводи и оршинални текстови, потребно е да видиме како
биле предавани словенските гласови со знаците на новосоздадено
то писмо. Имињата на буквите, подредени во дидаКТИЧК;i смислен
азбучен контекст, кои започнуваат со гласот што е претставен во

соодветните знаци, Ја откриваат нивната гласовна вредност, потвр
дена од азбучници, азбучни стихови и други текстови во акростих.
Дублетните форми на одделни букви, сепак претставуваат проблем
за точното определување на нивниот гласеж. Тие и досега биле
предмет на долготрајни научни студии од највидни лингвисти1, Не
А. Margulies, "Zum Lautvert der Gragolica", AslPh 41,1927,97-115;
168-209; У. Tmbetzkoy, "Zum phonologischen Vokalsystem des Altkirchensl.", Ме

langes de philologie, ојЈепѕ а Ј. Ј. Mikkola, He1sinki, 1932,317-325; А. М. Сели
LЦeB, Сшарословенс1СuU RЗblК, чаС'fb Ј, Введение. Фонетика, Москва 1951;

УI
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ДОСТИГОТ на автографи и спомениIЏI од времето кога било созда
дено писмото, како и при други прашања, остава простор за разни
претпоставки. Меѓутоа, фактот што во најстарите сочувани глаго
лички споменИIЏI, и покрај многубројните варијанти, има и еден
константен слој со истоветно предавање на гласовите познати од
подоцнежните дијалекти, може да се заклучи дека тие се верно
претставени со инвентарот на писмените знaIЏI.
Од претходната наша анализа на глаголичкиот графемски
систем констатиравме дека графичкиот и фонетскиот систем во
глаголицата се совпаѓаат според прИНIЏlПОТ:
според азбучниот ред,

ef)e1-l Зl-ШК за ef)e1-l глас и,
ef)e1-l Зl-ШК за ef)e1-l број. Спомнавме исто така

дека Константин-Кирил можел да забележи недоследност и несовр
шенство на грчкиот алфабет од негово време (средина на IX век) во
предавањето на некои грчки гласови наспроти монографемскиот
прИНIЏlП. Во моментот кога грчкото писмо било устроено (околу
IX-vш век пред Хр.) сигурно не било :гака. Но со текот на времето
и развојот на јазикот настанале значителни отстапувања, та еден
глас во грчкиот бил изразуван со неколку различни букви (на пр.
гласОт i со: t, t, Н, OL, 11, 11t, \), \)1.,;
со 1l1t, (5 со v't И др., или со еден ист
графички знак се одбележуваат два гласа, како:

џ ks), '1' ( рѕ).
=

=

Тоа можело кај Константин да побуди желба за создавање
посовршен графички систем, во што тој неоспорно и успеал. Mety
тоа и овде се забележуваат извесни, на прв поглед, недостатоци и
отстапувања од принципот: еден знак за еден глас. Така, за гласот i
во глаголицата има три букви: 'Jf, 8, СР, но прашање е дали сите тие
потекнуваат од првата фаза на глаголицата. Обратно, за
употребен диграф 09СР

jepbl е
одјор и една од варијантите на i, најчесто СР,

наспроти една графема

(bl)

во кирилицата. Има и други сложени

гласови, на пр. 1-lазалuше, дадени во лигатура од
и 00 (е и о) + N
(знакот за назалност), а 8} оу исто така се предава со удвојување на
буквата о. Некои палеографи овде ја вбројуваат и буквата шча (tp),
рефлекс од *у, *lqj (со изговор ш + Ш, поскоро ш+ч) , која според

други е моноФтонг.
За да можат правилно да се разберат овие и други слични
случаи во, на прв поглед, несовпаtањето Mety писмениот и гласов

"On 01d Church Ѕlауоnik Phonemes", The Сodех Zographensis, Word 8,
1952, 311-328; D. Brozovic, "О inventatu fonema starocrkovnoslovenskog jezika",
Кирил Солунски 2, МАНУ, Скопје, 1970,19-33; В. Koneski, А Historical Pho
nology ofthe Macedonian Language, Heidelberg 1983,П издание под ред. на љ.
СПасов, МАНУ, Скопје 2001; R. Мarti, "Die Вezeichn1.Пlg der Vokale in der Gla
golica", Glagolitica. Zurn Ursprung der slavischen Schriftkultur, Wien 2000,54-76.

Н. G. L1.Пlt,
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ниот систем, потребно е подетално да се анализира начинот како е
усогласен графемскиот со Фонетскиот принцип во глаголицата, со

цел да се реконструира старословенскиот гласовен систем. Овде

ќе се запреме прво на вокализмот, а потоа и на консонантизмот.

В кализам: палаталии и непалатални редови
2. Инвентарот на старословенските вокали во глаголицата

е претставен со следниве 14 графеми во споредба со грчките:
р.бр.

во глаг.

графема

гласеж

грч. соодв.

1.

1.

...

d

а

2.

6.

:}

Е

€

3.

10.

'R

I

1

4.

11.

8

н

11

5.

17.

::Ј

о

о

6.

22.

m

(IГ)

'\)

о

())

7.

25.

Ф

8.

30.

-8

У (о)

(ј)

9.

32.

cr

I

10.

33.

-3

b

11.

34 .

А

1>,11:\

12.

36.

8:е

}i/:,

13.

37.

V

10

14.

38.

<€

N

Од горниов преглед паѓа в очи големиот број графеми (14)
за вокали во староцрковнословенскиот, наспроти грчките

(7)

и

словенските од подоцнежно време (во македонскиот литературен
јазик

5).

Вокалскиот систем во глаголицата, изграден врз фонет

ска основа на Јужномакедонски дијалектен говор од средината на

IX век, изгледа како регистриран на фонограф2. Со право се смета
дека целиот гласовен систем, фиксиран со глаголица, е еден од нај
доследно претставените меѓу европските лисма од тоа време.
со компаратнвните Фонолошки студии на словенските ја

зици е установено дека структурата на претсловенскиот вокализам

се одликувала со двоен состав: секој заден (веларен) вокал имал

Забележително е дека во македонските говори и денес се разли
куваат приближно толку вокалски фонеми, сп. Б. Видоески, Фонолошкu
базu на zоворuше на Мдке90НСКUOШ јазик, МАНУ, Скопје 2000, У, 7ѕ.
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свој преден, палатален пар. Од најстарите текстови со глаголица се
гледа дека во старословенскиот била строго определена употреба
та на вокалите: зад палатален глас не можел да дојде вокал од
заден ред и обратно. Ова е една од причините што во вокалскиот
систем со глаголица отсуствува прејотација. Како во глаголицата,
така и во кирилицата во почетокот немало посебен знак за јотира
ни вокали (со ј-), но подоцна се појавуваат и извесни отстапувања
од овој ПрШIЦИП. Вокалите од заден ред а=е (ж) и 3} (ОУ) од моРФо
лошки причини требало понекогаш да се поврзат и со основи што
завршуваат на палатален консонант, зад кои не можеле да следат

.

.

такви, па во глаголицата се ПОЈавуваат одделни знаци за Јотирани
веларни гласови:

., (НЈ) И

4се

(нк) ,

а за "', чиј изговор во почетна

позиција, како и зад палатални и палатализирани консонанти во
солунскиот словенски дијалект, речиси, не се разликувал од t,
немало потреба ниту од прејотација, ниту од создавање на посебен
знак, различен од А

јаш).

Во кирилицата, каде што е подоследно

изграден системот на палатални и веларни гласови, диференциран
е t од "'. Таму се јавуваат парови со јотација и на палат ални вока
ли:

Е

: I€, л.. : '""', какви во најстарите споменици со глаголица не мо

жат да се замислат. Од транскрипцијата на странски (еврејски и
грчки) зборови што започнуваат со је-:
шани

ЕрНХЖ, EPOYCAIlHt.Љ,

'IEptXro, 'IЕРОUU(lЛ:llJ..t,

напи

се гледа дека е било палатално и немало

потреба од дополнителна прејотација. Според оваа категорија на
квалитетот старословенските вокали предадени со глаголица мо
жат да се подредат на следниов наЧШI:
Графемиза
предни вокали

задни вокали
...

ЈА
:}

3, Ф

-3

vв

'.И.', 8, <f

vВT за bl

Ј1'

(о.) :»

<€

Како што одбележивме, за гласот i има три графеми

Т).

Третата

јоша Т

('В, 8,

претставува посебен проблем, над кој се за

преле МНОЗШIа палеографи и предложиле повеќе теории за него
вото решавањеЗ• Ако се проследи начинот како се пишувала бук
----< ---

з Според Дурново И Вајан тоа се две графии ('R и Т) за еден ист
глас; Според Трубецкој, Ткадлчик, Мареш, Галабов и др. втората графија
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вата за гласот у, во кирилицата bl, чиј гласеж во некои јужномаке
донски говори се совпаднал со гласежот на задниот и.-е. веларен
глас *u <.У/, во грчкиот предаван првобитно со UUСUЛО1-l (6), ќе се
види дека во глаголицата тој се пишува со два знака кои не се леги
раlШ (08 + обично 'Р, понекогаш 'К' или '8). Навидум тоа е отстапу
вање од монографемскиот систем во глаголицата, а всушност та
ков бил (и до денес е) изговорот во дијалектот од Висока, с.-и. од
Солун, што му послужил на Константин-Кирил за основа на сло
венската азбука; имено и.-е. u М во тој дијалект имал и до денес со
чувал редуциран изговор ('h) .
Обично се смета дека буквите 'К' и 'Р се само графички
варијанти за вокал со иста гласовна вредност: i, почетно јј-, крајно
-jb. Но, и меѓу нив има извесlШ разлики, настанати при подоцнеж
1Ш0т фонетски развој. И. ГnЛ1>бовЅ забележа големо колебање во
пишувањето на диграфот за м: о8СР, 08'8, а понекогаш и 08'К'. Тој
систематски ја проследил употребата на знаците за i во Зоzраф
скошо ев., каде што одбележа и класифицира 1093 примери со ј.
При тоа констатира дека 'К' никогаш не се употребува зад консо
нант; најчесто се среќава во почетокот на зборот (во 90,30 %), а во
средина и на крајот од зборот - само зад вокал. Од друга страна
нема lШеден случај на 'Р во почетна положба. '8 го предава гласот i
зад консонант. Показателно е исто така што 'Р се јавува многу
често во состав со 1> како диграф за bI (во 63, 97%). Во случаи зад
други вокали, на пр. RЧР3'Р «(во.) алтернира и со 'К': ЧРЈАJgЧt:Ро8'Р (в1;
VbHbl) . Според Дурново трите графеми за i во глаголицата се обид
да се даде поточен израз на раЗЛИЧIШте lШјанси во изговорот на по
четно, средно и крајно ј. Колебања се јавуваат прво како резултат
што таму има спој на вокал редуциран во 1>: -"bjb и второ зад о, до
е од подоциежно време, таква јоша во првобитната глаголица немало.
4

дадено со
ла).

Во најстарите записи на словенски топоними во Грција bl е пре
01), на пр. Karuta - KapoU'ta (Кормто), Magula
МаУО1ЈЛа (МОГbl

и во албанскиот bI е заменето со

и:

таttuМ (MoTbIKa), таgиШ (могм

со редуциран заден вокал ii ('1»:
bii/, б'bЛ, бbШ, siit C'bT за CbIТ, сп. Б. Видоески, Fono

ла). Во Солунско, с. Висока, bI е предадено
на пр. ѕаn C'bH, за CbIН,
loski opisi.
5

ЅатјеУо... , 806, Фонолошкu базu .. . , 193-203.

bl, началната исторШl на глаголи
ческата азбука и една особеност на диалектната микроструктура на јуж
ните бhЛгарски говорни области", Езuкове9СКU uзсле9ванUFl в ua.меШ на

И. Г'bЛ'bбов, ,rлаголическото

ироф. 9-Р Сш. Сшоuков, БАН, СофШl1974. 515-521; сп. и 1. Nuorluoto, Die
Bezeichnung der konsonantischen РаlаtаlШlt јт Altkirchenslavischen. Бinе graphe
matisch-phonologische Untersuchung zur Rekonstruktion und handschriftlichen Uber
lieferung, Miinchen. 1994; R.

Marti, о.с ., 2000, 66Ѕ8.
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биено од вокализиран 'О, сп. С(ВI.\)тOI, додека 'R одразувало изговор
на -j или -jb, одн., -ј, по губењето на крајните ерови. Тука нависти
на <i> се јавува како варијанта на 'R. Но тоа не било секогаш така.
Одбележивме дека монограФемскиот принцип: еден знак
за еден глас се однесува и на нумеричката вредност: еден знак за
еден број. Тој принцип во глаголицата е нарушен, зашто бројот 10
освен со графемата 'R, понекогаш е одбележен и со <Р. Ова е един
ствен случај кога со две букви се означува еден број. Тоа може да
се објасни само со фактот дека еден од овие знаци на почетокот
немал бројна вредност. Во Сuнајскuош uсалшuр овој број е регис
триран 17 пати, од кои 13 со 'R, а само 4 со <Р. Јасно е дека <i> во по
четокот бил без нумеричка вредност, но поради формалната слич
ност, а со текот на времето и поради тоа Што неговата Фонетска
вредност се доближувала до онаа на 'R, започнало мешање и во
означувањето на иста број на вредност.
Структурата на словенскиот јазик од најстарата фаза била
со отворени слогови (в. долу т. 3). Тогаш и еровите се чувале во
сите позиции. Но крајните ерови започнале рано да отпаѓаат и то
гаш можела да биде додадена буквата <i> за бележење на гласот bl
со 09СР. Во првобитната глаголица немало таков проблем, зашто
редуцираниот глас 'о бил рефлекс од и.-е. *и (У), како што се слуша
до денес во јужномакедонскиот говор од с. Висока во Солунско.
Подоцна, со затврдувањето на меките консонанти совпаднал гла
сежот на bl со U (1).
Наследениот и.-е. глас *ц, грч. \), во глаголицата е прет
ставен на три различни начини: а. монографемски со знакот О. во
30гр., Ас., Клоц, (во Еванг. од Чајниче само еднаш); б. како ди
граф т, удвоено о, соодветно на грч. О\) и В. редуцирано со знакот
09 = , како во јужномакедонските солунски говори.
се

Варијантите на диграфот 09Су> со гласовна вредност на jepbl
среќаваат во следниве ракописи:
09'R
3Мр.
Син.

(-'bib)

ас.

098

09Су>
Ки;.l, Клоц.
30гр.,Охр. Мар.
Рил. (-"bјb),Аѕ.

Ас.

Син: евх
Рил.,

("bjb)
rpuz., ПраZ.

ретко, вкупно 60 од Син.п. (-у), Cuн: ас. Во;.
Син. евх.
СUб.
1500 np. со 09<f
само 30 со 098
Cuн:ac.,30гp.
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Голема нееднаквост во ракоnисите има и при предавањето

на назалuше, како што се гледа од табелава на npвобитните назал
ни вокали, реконструирани од Р. Марти

pкn.

(2000, 71).

Графеми на најстарите носовки

за91lU

ире9ни
Киј.
Зогр.
Мар.
Ас.
Син.пс.
СИН.евх
К лоц.
Охр.
Рил.
Григ.
Праг.
Бој.
Спб.
Син. п.
Зогр. п.

зе
зе
зе

<€
<€

f€
f€
зе
зе
зе
зе

се
(се)
се

<€
зе
<€

зе
се

зе
зе
зе
зе

се
се
се
се

'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се
'с}се

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Каков бил изговорот на носовките најјасно се гледа од тран
скрипцијата на странски зборови на словенски и обратно, како:
ДЕКh\Брb < AeK€Il ptO<; < лат. Deceтber, -bris; джп. : Лаууfx;, МДНН4 :

ЛЕV"С1VТ\, rph\ДA : 'УРеУ"СО:, или: Мар. 4ДЕК(АДРОВОУ : 'Але 6:vоро'\), Клоц.
KONCfh\THtrt градt, со снижен изговор. Зад парните меки (палатали
зирани) консонанти л', н', р' задниот назал Ж преминувал во А:
'
вод "", > BOA'hII\6.

Монографемскиот знак се се среќава во примери од три ра
кописи (Син. l1с., Гри2., 302Р.). Според Марти (2000, 71ѕ.) овие фор
ми не биле првобитни, а подоциежни интерполации под влијание
на кирилицата.
ПОДОIЏIа (XII-хш век) во западните мак. говори, каде што има
протетско ј- се случило секвенцата ј + преден назал, да премине во ј + за9e1t
1lазал (......), додека во источните говори било елимиинрано ј- и наз алите дале
рефлекс како од А, т.е. е: езuк, ешрва, еч.ме1l, во западните: јазuк, јашрва,
јач.мен (сп. В. Konesk:i, А Historical Plwnology 01 thе Macedonian Language,
Heidelberg 1983; Исшориска ФО1l0логија на мак. јазик. со ОПIlIТ поглед врз
ФОНОЛОllIКИОТ развнток на македонскиот јазик и карта на македонскнте
дијалекти од Б. Видоески, МАНУ, Скопје 2001, 24 ѕ., 52 ѕ., 74 ѕ., 131 ѕ.).
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За вокалот о во глаголицата има две варијанти: :i) и Ф (оме
га), како во грчкиот, но само Формално. Во изговорот немало раз
лика меѓу овие глаголички букви. Во словенскиот од југоисточни
те македонски говори квантитетот на вокалите рано се изгубил и
нема корелација на долги и кратки вокали. Само
биле сосема кратки фонеми.

еровuше

b

и 'b

Изговорот на IA. (I1ITb) било отворено е, одн. затворено меко
Во глаголицата, како што спомнавме, има само една гра
фема за овој глас. ПОДОIЏIa во кирилицата таа графема била упо
требена за преден назал, а за неговата Фонетска вредност се обра
зувани два знака: t (I1ITb) И 111. Во словенската топонимија во Грција
t е транскрибирано со е, а, еа, ia, сп. Vrest6n (БрtСТb) на Пелопонез и

tJ(te) и 111.

транскрипција на грчки зборови на пр. К:P€o:;;; со Kpt(b, на север: а,
еа, ia: Dranovon (AptH080), Liaska (лt(К4), Vriadza Брt d), во Охридско
(XV век) на ктиторскиот натпис во црквата Св. цар Константин и
царица Елена: Leaskovtzou, Veleastovo и др. (за дијалектната основа
на t в. долу Т. 4).7
Вокалските ликвиди ро, л'b, И ор, 'bл Н. С. Трубецкој ги об
јасни со полуглас зад р и л. Од слоговната конструкција зависи да
ли полугласот 'b ќе биде пред или зад ликвидите. Бидејќи старосл.
бил со отворени слогови, според него нормално е тој да дојде зад
нив. Конески

(1981, 42ѕ.) се прашува дали немало два различни из

говора на сонорните ликвиди, кои Константин Философ ги дал
упростено. Во грчката традиција нема вокалски ликвиди и Кон
стантин сигурно не можел да најде образец за прецизно бележење
на слоготворното r; ,. Затоа тој веројатно прибегнал кон прибли
жен писмен израз што се состоел во додавање ерови задр и л.
*

Презентирањето на вокалскиот систем во глаголицата на
кратко може да се претстави на следниов начин:
а. староцрковнословенскиот вокалски систем, главно, ги
сочувал паралелните редови на предни и задни вокали;
б. прејотацијата не се бележи освен во ретки случаи (10, н;:;) ,
како и кај почетното а, кое се јавува и како 111: 48НТН 11I8НТН, 4ГНЕЦb -

I1IГНЕЦb;
в. ги задржал двете графеми за о (омикрон и омега), 3, Ф
според грчкиот писмен образец (0,0), но со ист изговор поради из

7 Сп. М. д. Петрушевски, "За јат и уште некои црти на ОХрИдски
отговор од xv век", Маке90нскuјазuк VI, 2,1955,212-215.
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губениот вокалски квантитет;
г. како последица од подоцнежниот Фонетски развој дода
дена е и трета графема за ј. Од фактот, што во КuевС1Сuше лucшо
ви се јавува и третата јота, а во Азбучнuша .молuшва на Констан
тин I1реславски се среќаваат три стиха што ооодветствуваат на
трите форми од 11, !ib, може да се заклучи дека додавањето на тре
тата јота можело да настане уште во моравскиот период.
д. и-е. *у се предава со редуциран вокал од заден ред 08 1., а
јери

-

како диграф 081i' bl.

Специфики во стаРОCJIовевскиот ковсовавтизам
3. Во текот на долгата историја општословенскиот консо
нантен систем се развивал под дејство на две основни тенденции во
структурата на слогот и зборот:
а. вокалско-консонантска внатрешна харМОНИЈа на слогот
според својството на палаталност и непалаталност. Како резултат
на тоа доаѓало до промени и на морфолошки план, имено до по
делба на тврда и мека деклинација: село : uол'е; влоlCb : враЧb. На
македонска територија само во Солунските говори до денес е сочу
ван таков оооднос.
б. корелација по однос на звучни и безвучни парови (звуч
ните со повисока сонорност, а безвучните со пониска). Оваа тен
денција се покажала постабилна. Под нејзино влијание се развиле
и полувокалите. Се уште бил активен и Законот за отворени сло
гови, под чие дејство, прво, крајните консонанти (најчесто *-ѕ, *-r,
*-n), на кои завршувал зборот, се губеле, а консонантските групи
во средината се отворале со помош на полувокалите. Овие тенден

ции биле наследени и се уште делувале во староцрковнословенски
от јазик, документиран со првите писмени споменици.
Консонантскиот систем на старословенскиот во текот на IX
иХ век се состоел од следниве фонеми одбележени во глаголицата:

оклузиви
спиранти
африкати
назали
ликвиди

лабиiали
зв. Ј безв.
b
р
f

v

дентали
зв. I безв.
d
t

палатали
зв. I безв.
t'
d'

z

ѕ

i

1

е

е

1

'
r

m

п'

п
r

§

['

вел и
зв. I безв.
k
g
х

VI
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Консонантите е, ј, ѕ, с, ;;, добиени од општословенските
'
палатализации на веларите (k, g. х), како и рефлексите ѕ! (ѕс)
'
(zdi) (за g < dj нема сигурни докази), во IX век биле секогаш пала
тални и немале соодветен непалатален пар. Степенот на нивната
палаталност во однос на непалаталните k g. х, ѕ, t, d, од кои потек
нуваат, е толку висок што значително се изменил нивниот гласеж,
па имало потреба за нив да се создадат посебни графеми. Тоа Кон
стантин Философ го сторил со прецизно чувство и разбирање на
учен филолог.
Другите консонанти (р, b, ѕ, z, m, п, 1, r) пред предни вокали
исто така се палатализирале (во р', b ѕ', z m п', 1', r " но нивната
палаталност, при се што ги диференцирала од непалаталните
парови, во гласежот не ги оддалечувала многу од нив и затоа не
мало потреба да се создаваат одделни букви. Додека по првите (ч,
ж, ш ... ), кои секогаш биле палатални, вокалите од заден ред што
следеле по нив преминувале во соодветните парови од преден ред:
о > е, о > b, а > 1>, у > 10 (на крајот од зборот зад нив можел да стои
само b, СП. РtlБ'b, но &PtlYb, МЖЖb), другиве пред самогласки од преден
ред само делумно се палатализирале. Нивната палаталност зависе
ла од меките вокали што следеле по нив, а во првиот случај вока
лите зависеле од палаталните консонанти.
При палатализирањето на некои од овие консонанти во IX
век станувале и поспецифични појави (кои продолжуваат и денес
во словенските јазици што ја сочувале опозицијата на палатални и
непалатални гласови), на пр. по лабијалите р. b, m, V + ј се развива
ло епентетско л: КОУПНК > коупл'нк, ко рtlБ + ј > кор tlБл'b, ло&нк > ло&л'нк,
пр ослtl&нк > п р ослtl8ЛНК. Но уште во најстариот период се јавуваат
форми во кои отсуствува епентетското л ': п рtЛОМb, КОРtlБb, о(лtlБЕNtI и
др., што нашло полн израз во современиот македонски јазик (сп.

скоаје, сноаје, земја итн.).
Cn:овенските јазици се разликуваат најмногу по тоа дали ја
зачувале и доразвиле корелацијата на меките и тврдите наследени
консонанти, или пак ја ограничиле и изгубиле. Во источните сло
венски јазици и во полскиот оваа опозиција на палатални и непа
латални гласови продолжила да се развива, а во чешкиот, словач
киот и во јужните словенски јазици, со исклучок на североисточ
ните говори од бугарскиот и југоисточните, серско-лагадинските
македонски говори, тој процес бил запрен. Затврднувањето на па
латалите, со што била расипана слоговната хармонија, зафатило
повеќе балканословенски говори на широк ареал, сп. Y'bTO (Клоц.),
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наместо VbTO, ТIIIЖbКО (Суар.), наместо ТIIIЖbКО, VЖДО
преспа), наместо VIIIДО, КОКОШ'b ( Осшр. ев.), наместо

> Y'hДО
КОКОШb

(Охрид
и др., но

во македонскиот тоа отишло најдалеку и затоа уследиле други
многубројни промени во гласовниот систем. Така, затврднувањето
ги зафатило не само палатализираните консонанти, туку и пала
талните. Партиципската форма
според Конески (о.е.
ски

90ШОЛ.

1983, 53),

Ш'bД'b

(Мар.),

по својот изговор

одговара на современиот македон

Непаралелните палатални консонанти веќе биле изго

варани како депалатализирани во ХП век во оние дијалекти каде
што 111 било променето во

Ж.

Од другите Фонетски промени што уследиле како последи
ца на депалатализацијата треба да се споменат: промена на
како во спомнатото

VIIIДО> У71.ДО> Y'hДО

111 > Ж,

(Охридско-преспански реги

он), но други македонски говори не биле засегнати од оваа проме
на, па таму се задржала малата носовка со рефлекс

е (че90).

Упо

требата само на еден јер, а потоа и губење на еровите во слаба по
зиција околу Х век, предизвикало различни упростувања, асимила
торски и дисимилаторски промени во некои консонантски групи,
што нашло одраз и во најстарите старословенски споменици; озву
чување на полувокалите во силна позиција: TbtJIbNH4" > ТEtJlNH4", ДbNb
> ДЕН, ['bN'b > ШN И др., како и секундарни должини на вокали по от
паѓањето на интервокалното ј. Јазикот на свв. Кирил и Методиј
одразува состојба од пред губењето на еровите. За

tN.

и

10,

како што

одбележивме, во глаголицата има посебни графеми 't)€ и

ЈР,

но

нивната различна застапеност во македонските говори претста
вува проблем.
Бидејќи при палеографската анализа на знаците беше од
бележувана и нивната Фонетска вредност, овде ќе се задржиме
само врз некои поспецифични случаи на старословенскиот консо
нантизам.
Во најстарите словенски споменици пишувани со глаголи
ца има значително колебање во предавањето на грчките аспирира
ни оклузиви:

е,

<р, Х, зашто во словенскиот нема такви гласови. Во

почетокот грчката theta се предавала со

cro

ш,

а графемата на оваа

буква во малку изменета форма била искористена за ео з во глаго
лицата и со нумеричка вредност 9 како во грчкиот. Подоцна, зара
ди попрецизно пишување на странски (еврејски и грчки) зборови,
позајмена е theta во непроменета форма. Не случајно нацртот на
theta, со незначителна модификација бил искористен и за Ф (в. по

долу И за мешањето на Ф со 6).
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Буквата под ред. бр. 26 во Парискиот, Минхенскиот и Си
најскиот азбучник со ознака ре, ре2, кај Радослав е ф. Во азбучните
текстови на тоа место стихот започнува со и: ПЕУ4ЈЉ, ntcNbMH, а под
ред. бр. 23, како и во грчкиот алфабет - со .u.

фрш

ф,

наречено

форш,

кое во текстовите со азбучен акростих е означено со зборо

вите: ф4РdОШ4, фdР4WN4, ф4рнсtЕIЉI. Всушност, буквата под ред. бр. 26
го предава овој грчки глас со класичниот изговор на аспириран ла
бијален оклузив, често без аспирација, како во случајот со theta за
менета од tau, па и одрh, останал само лабијалот и (ПНЛНП"b < ФiЛl1t
по<;, ПlNНКbСb < <p01Vl ), со кој ФUl7laша е документирана, како што
спомнавме, и во топонимијата од западна Македонија (Нuчuур,
Нuчuороо, наместо Нuкифорово во Мавровско). И во латинската
транскрипција на грчките аспирирани консонанти долго време
имало колебања. Едно време тие биле предавани без аспирација:
Pilemo (=Philemi5n), Connto (=Connthos), Antioco (=Antiochos).
Од графичката анализа на

Ф

во глаголицата видовме дека

имало три варијанти на оваа буква, но некаква доследност во нив
ната употреба тешко може да се установи. Можеби графемата на
речена ф(о)рш била наменета во првобитната глаголица за пишу
вање Ф пред веларни, а Uе пред палатални гласови. Меѓутоа во
практика има повеќе обратни случаи. Нацртот на

фuша

со петел

ка на горниот дел свртена налево е употребен од првиот писар на
за зборот прtф4КНb\, а латинското лично име
Felicita е напишано со " , хијастичко ф. Овде треба да се одбележи
и замената на Ф со в: ПРОС80Р", Стеван и др. Недоследноста во упо
требата се должи на фактот што овој глас бил туѓ за словенскиот
изговор. Буквата под ред. бр. 23 ја претставува, главно, грчката
фUillа, само со подоцнежен, Фрикативен гласеж како латинското Ј,
во народниот говор на византискиот и современиот грчки јазик8• И
улфила во IV век грчкото Ф го предава со латинското f Мешање
то во изговорот на Ф и 6 (сп. Фаворо
ea rop) е одразено и во пи
шувањето на третата варијанта на Ф со заоблени форми како theta.

Кuевскuше лuсшовu

=

Најдолги дискусии побудило двојното х9• Видовме дека во
глаголицата имало две графеми за буквата х: едно (во Бохемскиот
Првиот јасен доказ за Фрикативниот изговор на <р е регистриран
во еден натпис од Помпеи (1 век од н. е.): Dafne
да<рV11 и lаѕ/е
л.аmm,
каде што е Ф заменето со е, а во рускиот обратно, сп. W. Ѕ. Аllеn, Vox Grae
са. А Guide to the Pronunciation о/ Classical Greek, Cambridge, at the Univ. Press,
=

=

1968.
9 Нема автор кој пишувал за глаголицата а да не се запрел и на ова
прашање. Од опurnpната литература ќе спомнеме само неколку наслови: R.

208

Словенска писменост

азбучник наречено hir Ј.о) кое обично, како во грчкиот алфабет
сл еди зад Ф и друго (Х2), т.н. пајаковидно (j:r) - зад IA Оат), како
што го даваат Минхенските abecedaria (кириличниот и глаголички
от). Со него се пишувале зборовите )CJ\"bМ'b, )СВАJld, и е наречено )СЈ\"!:. и
)CJ\t. Во Парискиот азбучник местата им се променети; над пајако
видното е натпишано името ош, очигледно заменето со омега, која
следи по Х и личи на Хд а овде е изоставена. Зад Ш, пак, во истиот

азбучник фигурира првото Х, под назив hier. Во други азбучници на
тоа место стои мекиот полуглас јер, кој личи на оваа варијанта од

Х,

па многу лесно можело да дојде до замена и со името.

Ретката употреба на пајаковидното Х (трипати )СЛ"bМ'b во
Cuн. ас. и еднаш во Ас.), )СВАJld (Азб. молuшва), дава повод да се по

мисли дека е тоа од подоцнежна дата, исто како и другите два
аспирирани грчки консонанти fJ и ф. Нахтигал (о.с. 1948, 128.),
обратно, заклучи дека тоа влегувало во составот на најстарата гла
голица. Тргнувајќи од името на буквата xtP"b, тој смета дека Ј.о го
претставувала грчкото палатализирано Х пред вокалите е и i, на пр .

звук кој бил тежок за изговС\р во словенскиот со гласовен
систем на спротивставени палатални и непалатални редови, а Х
нема соодветен палатален пар. Пајаковидното Х (п), пак, било упо

Xt'trov,

требувано за Х пред веларни гласови, како )СЛ"bМ'b, сп. герм. Kulm 'за
облен врв'. Во тој дух и Трубецкој10 констатира дека вистинското
место на пајаковидното Х, кое одговара на грчкото, е зад ф, како
во Парискиот азбучник, а xtP'I:. треба да биде во последната четвр
тина од азбуката. Ова мислење се прифаќа од поголем број палео
слависти како наполно основано.

Доказ за староста на пајаковидното Х дава и АзБУЧШlша
молuшва, каде што е гласот Х пр,,:тставен со два стиха: )СЕрОУВbСКЖ . . .
И )СВdЛЖ. На ист начин тој е предаден и во азбучниот акростих во ка
ноннте за Претпразненство на Рождество Христово и Богојавле
ние од Скоuскuош uразнuчен минеј (ХШ век), кои му се припишу
ваат на св. Климент Охридски. При набројувањето на буквите по
словtНbСКОМОУ hI b1KOy во апологијата на Храбар, според Московскиот
ракопис (XN век) којшто се смета за еден од најстарите, покрај Х,
фигурира и )"љ. Сето тоа дава основа да се заклучи дека во глаго
Nahtiga1, ''Nekaj pripomb k pretresu Нrabrovega spisa о azbuki Konstanrina Ciri1a",
Slavistii!пa УеИја, Ljubljana 1948, 5-18; У. Тkadlcik, "Dvoji ch v hlagolici", Slavia 33,
1964, 182-193; F. У. Мares, О.с. 1971, 179-181; Б. Велчева, "Буквите за 'х' в
глаголицата", БолzaрсlCU езulC 21, 1971, 214-217.
10 N. Trubetzkoy, "Das Miinchener slavische Abecedariuт",Вyzantinoslavi
са 2,1930,29-31.
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лицата имало две букви за х: едно лабијализирано што стоело пред
веларни гласови и друго - пред палатални. Тоа укажува на една
мошне архаична Фонетска состојба на старословенскиот со опози
ЦИЈа на палатални и непалатални гласови, одразена во глаголица
та. Со затврднувањето на консонантите таа корелација, како што
спомнавме, почнува да се губи. Формалната сличност, пак, на паја
ковидното х со оме2аша придонела за елиминирање на првото.
Х е изолиран глас во словенскиот консонантски систем.
Тоа е веларен спирант кој не можел да се изговори пред предни во

кали, зашто нема соодветен палатален пар. Но поради позајмените
зборови, како

Х'ЕрОУВНМо, Х'ЕрМНJIо

и др. се наложила и таква артику

лација на меко х. Слична појава имало и кај звучниот грлен оклу
зив 2. Потребата од изговор на овој велар и пред палатални вокали
условила создавање на негов палатален пар iepB.

Ѓерв (М) е дванаесетта буква во глаголицата, создадена ка
ко и претходните заради позајмени несловенски зборови, во грчки
от предадени со У + вокал од преден ред: Е, 1, Т\, 'U: rE6or".H).vf\, УЕЕууа
и др., непознати за Словените пред покрстувањето. Творецот на
глаголицата, покрај -г, измислил посебен знак и за таков глас. Кон
стантин тука не се повел по формалната графемска претстава во
грчката азбука, а вникнал подлабоко во фонетската содржина на
словенското 2 пред палатал и создал две различни графеми, една

М. Вторава е употребена во несловенски збо
ЏЕNН[dРПb (ГЕVVТјcrаре-t), JlЕЏЕОНо (ЛtyЕСоv) И др.

за 2 90 и друга за iepB
рови, како

Според Н. Дурново (о.с.,

1929,55-56) Константин тоа одвај

би го сторил да немало и во словенскиот соодветни гласови: еден
за 2 пред о и друг за 2

аре9 е. Тој смета дека е неверојатно да се соз
туѓи зборови. Но

даде на буква која нема друга примена освен за

факт е дека во староцрковнословенската лексика нема ниеден сло
венски збор предаден со овој знак. Дурново констатира дека оваа
буква означувала глас кој не се среќавал во почетна позиција. На
местото од оваа буква во Азбучнаша молишва на Константин
Преславски стихот почнува со произволен збор: JltTHTb 60 NblNht Н
[JlOBtNb[KO ПJlШл,. W.R. Weder (о.с. 82, в. горе, гл. У, т. 5) го предава
почетниот збор на овој стих со bеШb < ,4 tTb, но тоа не е докумен
тирано во други извори. Во глаголичките српско-хрватски споме
ници од втората половина на ХП век, навистина, се среќава ре
Флексот b од 9ј, на кое во чешкиот му оДговара z, но во македон
ските говори таков рефлекс не бил развиен (в. повеќе за тоа подо
лу, т. 4).
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Логични се размислувањата на Дурново за развојот на гла

совниот систем во старословенскиот. Но тој оди премногу далеку

кога се обидува да докаже дека ќ И i биле веќе развиени како од
делни палатални Фонеми во јужнословенскиот дијалект од Солун
ско, којшто му послужил на Константин за основа на писмениот ја
зик. Особеностите на овој дијалект, Meѓyroa, не го потврдуваат

овој негов заклучок. Да биле тие Фонеми развиени овде уште во IX

век, сигурно би оставиле некаква трага. Сам забележува дека бу

квата 1; не се среќава во стари бугарски, македонски и руски рако
писи. Позната е само од српски ракописи, почнувајќи од крајот на

XI век. Палатализираноста на

к' и г ' во говорот

на Сухо и Висока

е, всушност, позициона и не е поголема отколку кај другите КОНСО
нанти пред вокали од преден ред. Фонемите к' И г' се јавуваат само
во туѓи зборови, како: к'еф, к'уф'ше, к'у'шек, к'у'ше; г'е.м, г'аур,
г'од, гу'б'ре, г'у.м и др.ll
Од грчкиот алФабет се позајмени во кирилицата уште две
букви:

и 'У, главно, со нивната бројна вредност за 60 и 700, како во

грчкиот нумерички систем.

Дијалектна база на писмениот старословенски јазик
4. ОпштоприФатено е во славистиката дека југоисточниот

македонски говор од Солунско послужил како база врз која Кон
стантин ФИЛОСОФ го оформил старословенскиот писмен јазик12.
Сп. Б. Видоески, о.С. 2000,200-203.

Ф.
Двајца видни слависти (Словеици по потекло), Б. Копитар и
МиклоlIIИЧ , од првата половииа на XIX век, застапувале теза дека за основа
на старословенскиот книжевен јазик послужил еден словенски говор од Па
нонија околу Блатното Езеро, а потврда за тоа барале во најстарите тексто
ви IIИ1IIyВани со глаголица каде пrгo се среќаваат и западнословенизми. Не
им било лесно да ги објаснат рефлексите шш, Ж9, ѕ во фонеТ} .i(ата, па до
пушгале дека тоа се заемки од некој друг словенски говор. На нивната сло
венско-панонска теза веднаш се спротивставиле Ј. ДобровсКИ, П. Шафарик
и други, а кон крајот на XIX век, со компаративните анализи на В. Јагиќ и В.
Облак, оваа теза е дефинитивно отфрлена врз основа на конкретни јазични
факти. Познато е дека Солунските браќа тргнале за Моравија со оформено
писмо и првите словенски преводи од грчки. Говорот на панонските и мо
равските Словени тогаш не им бил познат и исклучена е можноста та.\.1)' да
се бара дијалектна база на првиот словенски литургиски и книжевен јазик.
Подробен преглед на полемиките в. кај л. В. Куркана, ,Ланонскал пробле
матнка в трудах В. Облака", Obdobja 17, Ljubtiana 1998, 13-21. За тоа f)aЛU
имало оформено словенско писмо пред свв. Кирил И Методија; "а9е, "о'2а и
за ,,020 било создадено првото словенско писмо, зборувавме горе (гл. IV т.
Ѕа-е). Кон тоа в. уште П. Хр. Илиевски, ,Дијалектната база на некои гра
12

УI
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Тоа го согледал Павел Јосиф Шафарик уште во 1837 год., кога во

Славјанскu 9ревносшu изјавил дека Кирил и Методиј, творците на
словенската писменост, го издигнале словенскиот говор од Маке
донија во најстар книжевен словенски јазик. В. Облак во крајот на
XIX век (Масеdоniѕсhе Studien, Wien 1896) приведе конкретни Факти,
собирани на терен, од Фонетските особености на старословен
скиот кои се до денес сочувани во солунските македонски/говори.
Оваа мисла е повторена безброј пати од највидни слависти во
текот на целиот хх век. А. Шенкер неодамна изјави во својата
обемна студија:1З "Има сигурни докази дека најстариот писмено до
кументиран словенски јазик бил оформен врз еден од најјужните
словенски говори, којшто бил во жива употреба во IX век.
Општословенскиот му припаѓа на периодот пред тоа време". За да
избегнеме повторувања на добро образложени и веќе кажани
факти, ние овде накратко ќе одбележиме само некои од нив:
а. Позната е дека во глаголицата има само една rpафема Љ.

за

јаш и за гласот

[Q (во почетна позиција или прејотирано

а зад

палатален глас), кои се од различно етимолошко потекло. Во ки
рилицата тие се претставени со две посебни rpафемн: t и hI: ѕрtмд.,
hlMd. Судејќи по фактот дека глаголицата точно ја предава словен
ската Фонетска система, може да се заклучи со сигурност дека во
дијалектот што послужил за база на старословенскиот книжевен
јазик етимолошката rpупа

-

ш- се совпаднала со континуантот

t и

дека немало разлика во изговорот на овие две фонеми. И во тек
стови со кирилица има случаи да се пишува една буква за двете ва
ријанти: ѕолt, КЛdNtтн (.91, Sb(t со t наместо hI. Покрај спомнатите
примери на словенски топоними со rpчка транскрипција во визан
тиски извори, широкиот изговор на t во македонските говори се
гледа и од заемки во ароманскиот, сп. streahii, nveastii од CTptXd,
NEStCТd. Таква положба на Фонемата ii до денес е сочувана во југо
источните македонски говори од Солунско, во селата Сухо и Ви
сока, сп. б'azам БtrdТН, б'iiл Бtл'b, бр'iiК Брtrb, wp'iiмii (wreт?) ѕрtмд. и
дp.14, а во мариовскиот говор има глагол

uреѕалувам 'претерувам',

изведен од ѕtло 'многу'. Во сите словенски јазици се разликуваат hI
фички варијавти во глаголицата",
21-28.
13

Прuлозu, МАНУ, ОЛJlli,

27, 1-2, 2002Х

А. М. Schenker, Тhe Dawn ofSlavic, New Haven-London 1996, 188-190.

14 Повеќе примери в. кај Б. Видоески, 2000, 193ѕ. За IIШрокиот из
говор на t а, сп. и Р. Diels, Altkirchenslawische Grammatik 1, Heidelberg 1932,31
-32; Б. Конески, Исшорија на
2002,79 ѕ. Ј. Hannц о.с.78-79.

маке90ндсиошјазик,

Ск.1982, 58-59; (1983)
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тттx,(' "'иг"''''

и t во почетна позиција, додека во јужнословенските балкански,
бугарскиот и македонскиот, тие се изедначени: .FlМb, .FlМa, .FlМ, јама,
ја9ам, а во срп. јама, но је9ем, рус.

.FlМa,

но есаљ, чешки jagoda, но

јеСтеn. Очигледно е дека старословенскиот книжевен јазик е из

граден врз основата на јужнословенските балкански говори, кон
кретно на оние од околината на Солун, а не на некаков панонски.

б. Изговорот на јусовuше во IX век без сомнение бил наза
лен, оЛ И . Тоа се гледа од нивните графеми во глаголицата, 00 и
зв кои, како што беше речено, претставуваат лигатури, комбина
ција на буквите за о и е, зад кои е залепен заедничкиот знак за
назалност. На таков изговор укажуваат и спомнатите византиски
1ранскрипции на имиња со вакви гласови, од ТИПОТ на лcryy6с, <
ЛЖГh,

rPEV'ta. < гр l1\Дd. Меѓу македонските говори до денес е сочуван

ваков изговор на гласовите што соодветствуваат на старословен
ските јусови, како на пр. во говорот на Сухо и Висока (Солунско)
со м пред лабијали и н пред нелабијали, како и со снижен изговор
на првиот (вокалскиот) дел од големиот јус, о > а од ж: 9iiмa, 9iiм
б'uца, сп. ДЖБНЕ, ДЖБрd8d; CKiiмa, сп. (КЖПО(Тb, с'iiмбуша < (ЖБОТd; ip'aH
9и ГРЖДН, манч', едн. fvtЖЖb, .мiiж' u fvtЖЖН, м'анка fvtЖКd, а'анш, и'ан
шuш'ша < ПЖТb И др. (в. Видоески, о.с.). Малиот јус, 11\, го има сочу

вано гласот е пред назалниот елемент: брашуч'еН9'U ОД УI1\ДО, ip'eH

ga ГрIi\ДЖ, ж'еншва ЖI1\Т8d, з'енш' I1\Tb и др.
В. КОН реченото за јери bl, во глаголицата претставен како
диграф 09СР, овде ќе додадеме дека неговиот изговор во полскиот И
рускиот е сочуван, а во јужнословенските јазици, па и во повеќе

македонски говори, тој се совпаднал со u. Меѓутоа, во говорот на
Сухо и Висока 1:.1 преминал во а, СП. сан
КbI(tло и др.
r.

=

(bIN1>, вiiм'a 81:.1fvtl1\, к'iiсiiлу

Палаталните консонанти во македонскиот се затврднати

(сп. Конески,

1981,64-72), а во говорот на Сухо и Висока палатал

носта на ч, l11, ж, без оглед на позицијата по однос на вокалите се
изговараат лесно палатализирани (в. Б. Видоески,

2000, 196), на пр.

ч'iiша vt;Шd, ж'iiба, ш'iiрка. Корелацијата на меки и тврди консо

нанти е зачувана само во овие југоисточни македонски говори.

д. Гласот ѕtло -& од

2'

по 1 и П палатализација не се среќава

во чешко-моравски текстови. Во Кuевскuше лuсшовu нема случај
да се јави овој глас. Зборот HO
е напишано со . Во чешкиот со z
се предава рефлексот и од d'и одg'(сп. Дурново, о.с.
лицата буквата ѕtло доаѓа пред

54). Во глаго
, има своја нумеричка вредност (8),
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што покажува дека таа била вклучена при создавањето на азбука
та на местото од грчката буква < *dj со првобитен изговор dz
(Z€u<; < Djeus), а токму таков каков што има и ѕ. За f ја употребил
грчката theta во видоизменета форма во и со нумеричка вредност 9.
(в. П. Хр. Илиевски, 2002, 187-194). Фактот што од самиот почеток
на глаголицата фигурирале двете букви stAO и El\AАhI, формално раз
лични и секоја со своја посебна бројна вредност, значи во говорот
што послужил за основа на старословенскиот јазик имало два ети
молошки различни гласа, а не дека палаталното било исклучок.
Таква состојба е сочувана до денес во лагадинскиот и други југо
источни македонски говори.
ѓ. Н. Дурново (о.с., 56), не врз основа на конкретни факти, а
на априорни размислувања, во 1929 год. претположи дека буквата
шvtl 'iJ од секогаш била на 26 место во глаголицата и имала гласеж
на ќ. Според него во доморавската фаза на словенската азбука Lp
била знак за безвучна паралела на звучниот пар, означен со графе
мата на герв г«, како рефлекс од палаталното грчко у, а понекогаш
и од *dj. Забележително е дека во спомениците со кирилица не се
прави разлика меѓу меко и тврдо г, како и во грчкиот.

Оваа теза на Дурново дека рефлексите ќ и i во IX век биле
развиени во јужните македонски говори, како што одбележивме,
не е основана. Нејзе и противречат ред факти. Спомнавме дека
герв се среќава само во тytи зборови (Г'ЕБtlА'b, за Г€ <iл, грчка тран
скрипција на еврејски топоним, AE EOH за грч. л€"(€Фv, OCТpOAol)HltI за
грч. <Х<Ј'tролоуiа, Но.моканон, и др.), ниеднаш не е документиран
како рефлекс од *dj (формата bETb во ред 12 од Азбучнаша .мо
лишва е реконструирана од W.R Veder, в. горе). РеФлексот од *dj
во старите споменици е Ж9, еднаш во Мар. и ждж. Исто така ниту
еднаш не се среќава рефлексот ќ од *у, а секогаш Lp, шт, или ШV.
Нацртот на Lp во глаголицата 'iJ покажува близост со буквата за
безвучен фрикатив ш, легиран со v '1, а не ќ Топонимијата во Ма
кедонија исто така дава потврда дека рефлексот од *dj бил Ж9, сп.
БРЖ9ани од Бр'bдtNЕ, Саж900 (Прилепско), РОЖ9ен (Тнквешко) и
шш, шч од *у, Доброшше (Полог), Кривоiашшани (Крушевско),
Небреzошше (Призренско) и др. Рефлексите ќ и i се од подоц
нежно време (по xm век) под влијание на српската администра
ција (сп. Бл. Конески, о.с., 83-90). Рефлексот од ij - шil1lч, а од dj
Ж91ж, во источната подгрупа на јужнословенските јазици се се
уште монОФонемски. Таков гласеж на шч и Ж9Ж се чува и во со
лунските и охридските говори.
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Рефлексот од *у и *dj15 е најважен критериум за класифи
KaIЏIja не само на словенските јазНIЏl, а и за другите и.-е. јазНIЏl. Во
микенскиот грчки рефлексот од

kj

-

dj е одразен во Линеарното Бе

писмо само со една z-серија, но тоа писмо не разликува звучни од
безвучни оклузиви. Јужнословенските јазНIЏI се поделени во две
групи: источни и западни по однос токму на овие рефлекси. Во нај
стариот период источните развиле шш и Ж9, а запаДНите ќ: и г. по
дробната граФемско-ФОнолошка анализа што ја извршија Јагиќ,
Облак, Трубецкој, Јакобсон, Дурново, Лант, И. Поповиќ, М. Пав
ловиќ, Селишчев, Хам, Конески, Мирчев, Галабов, Добрев и др. го
потврдува со сигурност фактот дека кирилометодиевскиот јазик за
база го имал јужнословенскиот/македонскиот говор од околината
на Солун, каде што до денес се сочувани најголем број типични
особености на старословенскиот од неговата најстара фаза.
Текстовите со богослужбена содржина, напишани на сло
венски што се зборувал во IX век во Солунско, биле прво примене
ти во една западнословенска јазична средина - Моравија, каде што
две-три децении пред тоа се практикувало христијанско богослу
жение на латински. Писмениот литургички јазик, природно, стек
нал висок пре стиж и стабилност. Но и покрај тоа во јазикот на свв
Кирил и Методиј започнале спонтано да проникнуваат елементи,
особено лексички заемки и од моравско-панонската јазична среди
на. Тоа се потврдува од најстарите сочувани глаголички спомени
IЏI (Киј., Син. Йс., Клоц, Мар. и др.) кои, со исклучок на Киј. потек
нуваат, главно, од Охридскиот книжевен центар. По смртта на св.

Методиј, кога делото на словенските првоучители било оневозмо
жено во Панонија, нивните учеНИIЏl, кои го продолжиле делото на
своите учители, пренеле на Балканот книги на јазикот кој, покрај
особеностите од Солунско што легнале во неговата основа, придо
бил и моранизми, одн. западнословеиизми.
Порано за такви наслојки се сметале многубројни зборови
од типот на dШОУТb, БРdТР'I:., 8ЕЛНН, 8'1:.Yl.\TH, KpH Md, моуднтн, М'l:.HHX'I:.,
МbШd, ОЛ'l:.ТdРb, "d"ЕЖb, "Оn'l:., ptCHOTd, шоун И др. Меѓутоа, со подробните
анализи што во последно време ги извршија мнозина палеославис
ти16, нивниот број е значително намален. Се покажа дека извесен
15

Сп. А. Margulies, "Нistorische Gnmdlagen der Siidslavischen Schprach

gliedenmg", Archivfiir slavisches Philologie, 40, 1926, 197-222.
16 Види библиографски податоци кај Ј. Reinhart, "Methodologisches
den lexica1ischen Bohemismen im Tschechisch-Кirchenslavischen am Beispiel der
Homilien Gregors des Grossen", WSJ 26, 1980, 6-102; Е. Блaroва и Ж. Иконо
мова, ,,лексические совпадеНШl Бесе9 ГрuzорИR Двоеслова и Вшороzо
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број од тие т.н. моравиз:ми му припаѓаат на општословенскиот
фонд и не можат да се квалификуваат само како моравиз:ми, одн.
бохе:миз:ми или западнословениз:ми. Почнувајќи од Јагиќ (1913,
396) беше оштоприФатено дека адвербот ашоуТb 'даром', бroРЕаv, е
моравизам, меѓутоа при последните истражувања17 зборот е најден
и во бугарски дијалекти, па сосема оправдано ставен во општиот
словенски фонд (сп. ЕСЈС L 1989,52). Mefy спомнатите Т.Н. мора
виз:ми има и латиниз:ми кои проникиувале и преку Истра и Далма
ција. Формалното совпаѓање на зборовите не е доволно за опреде
лување на неговото потекло. Без исцрпна и сестрана анализа на
зборовите, не можат да се изведуваат меродавни заклучоци за
застапеноста на моравиз:мите во македонските и, воопшто, во бал
канските старословенски споменици.
Не е лесно да се утврди точниот број на моравизмите про
никнати во кирилометодиевскиот јазик. Познато е дека при пре

писите на книгите, ваквите елементи биле нарочно отстранувани,
особено во Преславскиот книжевен центар (в. долу гл. VП). Освен
тоа, во новата балканска јазична средина при препишувањето биле
заменувани, или несвесно искривувани поради тоа што некои од
писарите не им го знаеле вистинското значење. Затоа одделни мо
равиз:ми од најстариот црковнословенски слој се документирани во
голем број случаи како коруптели.

Создавање на crарословенскиот литургичен
и литературен јазик
5. Видовме како при составувањето на глаголицата Кон
стантин-Кирил користел идеи од други графички систе:ми, пред се
од грчкиот. И при оформувањето и кодифицирањето на писмени
от црковнословенски јазик нему многу му помогнало знаењето на

с лексикоЙ Иоанна Екзарха", Palaeobulganca 17, 1993,
13-26; З. Рибарова, "Кирилометодиевската традиција во паримејниот

ЖuшUR ВRчеслава

текст од триодите Орбелски и Хлудов", Реферашu на маке90нскuше сла
XI мегунаР09ен славuсшички KOHipec во Брашислава, Скопје
1993,91-98; 2005 17 39 ; В. ДеспоДова, ,,влијанието на великоморавската
средина врз македонската средновековна писменост", пак таму, 55-62
СШУ9ии за макеgoж::каша сре9новековна лексuка, Скопје-Прилеп 1997,

вuсшu за

,

-

=

225-232.

17 З. Рибарова, ,,кон проучувањето на моравизмите во македон
ските црковнословенски текстови", во моноrpафијата .Јазикош на маке
90нскише црковнословенски шексшови, во печат.
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граматичката структура од други јазици, особено на грчкиот. По

доциа, за време на моравскиот период, работејќи во христијанизи

рана средина што се наоѓала под римска јурисдикција, неизбежни

биле контакти и со латинскиот, којшто исто така укажал значи

телно влијание врз писмениот словенски јазик18.
Староцрковнословенскиот обично се смета за вештачка
творба. Подоцна тој навистина станал таков. Но во самиот поче

ток бил построен врз жив словенски дијалектен говор, којшто св.
Браќа го знаеле од детска возраст. Тоа придонело текстовите на
пишани на тој јазик да бидат разбирливи и за запаДНите Словени, а

таму да се збогати со елементи и од моравската јазична средина.
со трудовите на голем број врвни специјалисти (-истражувачи на

старословенскиот период) од неколку генерации во XIX и хх век,
почнувајќи од Добровски, Копитар, Шафарик, Востоков па до
наши ДНИ, систематски се проучувани прашањата низ какви се

фази минал развојот на писмениот црковнословенски јазик во не

говата фонетска и морФОсинтаксичка структура. Досега се расвет
лени многубројни проблеми од оваа област, но бидејќи не се сочу

вани писмени споменици од најстариот период, при реконструкци
јата на Кирило-Методиевиот јазик остануваат уште многу праша
ња без одговор.
Зборувајќи за настанувањето и развојот на словенското

писмо и ние не можевме да го заобиколиме прашањето за создава

њето и почетниот период од раЗВОЈОТ на староцрковнословенскиот
книжевен јазик. Во неговиот најстар период јасно се издвојуваат

три фази:

Прв а, кога било оформено словенското писмо во Цари

град или во манастирот Полихрон на Олимп И кога со првите сло

венски преводни текстови се поставуваат нормите на книжевниот
словенски јазик. Во неговата основа, како што веќе беше речено, е
легнат жив дијалектен словенски говор, применуван во фолкло

рот, митологнјата, И во секојдневната комуникација на македон

ските Словени од Солунско. Граматички устроен според нормите

на византискиот висококултивиран грчки, тој говор е издигнат на
Ако во првата фаза на словенеката просветнтелска дејност гр
чката графнчка и граматичка мисла оставила длабоки траги врз глаголи
чкото писмо и словенскиот книжевен јазик, во моравскиот период Кирил
н Методиј, потоа и нивните следбениIЏI, се служеле и со текстови на ла
тински. Инаку не може да се разбере латинекиот абецедариум во Син. ас.
сп. Tarnanidis, О.е. 93.
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степен на литературен јазик во Моравија, збогатен со нова кни
жевна лексика и други терминолоllIКИ и уметнички изразни сред
ства. Покрај живиот словенски говор, главен извор за збогатување

на првиот словенски писмен јазик бил грчкиот, од кој биле напра

вени и првите словенски преводи. Овој, за жал најмалку познат,

подготвителен период за Моравската мисија, бил најкраток, но без

сомнение и најинтензивен. Тој траел само неколку месеци (од ле
тото во

862 год., кога пристигнало пратеништвото на Растислав во
863 год. кога Браќата тргнале за Велика

Цариград, до пролетта на

Моравија), не сметајќи ја тука нивната претходната стручна под
готовка, особено на Константин Философ.
В

ш о р а ша, М о р а в с к а фаза, траела 22 години (6 годи

ни додека биле Браќата заедно во Моравија, Панонија и Рим до
смртта на св. Кирил во

869 год.

и

16 години сам Методиј со учени
885 год.). Мини

ците ја продолжил просветителската дејност до

малните дијалектни разлики помеѓу словенскиот говор од Солун
ско И Моравија не биле пречка за заемно разбирање на мисионе
рите со локалното население. Кирило-Методиевиот писмен јазик,
пак, во Моравија бил прифатен како свештен. Работата во овој
период се одвивала при променливи, често мошне тешки услови и

со прекини. Но независно од тоа, моравскиот период бил многу

плоден. Тогаш со поинтензивно темпо била продолжена започната
преведувачка работа на богослужбените книги, а потоа и на такви

со поучна, правна и оригинална хагиографска и химнографска со
држина (в. долу т.

6), во која проникнале, како што одбележивме и

значителен број моравско-панонски Фонетски, морФолошки, лек
сички (в. горе т.

4) и други терминолоllIКИ и културни наслојки.

Познато е дека старочешкиот дотогаш веќе имал самосто

ен развој долг околу три века19• Сосема е природно во овој период
да дојде до проникнување на локални западнословенски елемеити

во писмениот јазик на Кирил и Методиј, како на пр. рефлексот е и
*tjlktj и *dj, наместо ЦЈ и ЖД, сп. поrvt0Цb, прО(IА>.ЦЕ, Ad b (наместо
ДdЖДb и др. во Киј.), pO bI:T80 (Мар.) и др. Доследен бохемизам во

z од

Киј.

е и падежната наставка

-'I>rvt'l>

за инстр. едн. од о-основи, а во

консонантските -orvt'l>, ретко -'I>rvt'l>. Во Киевските глаголички фраг
менти се сочувани повеќе моравизми, а во преписите на балкан
ските простори, особено во Преславскиот кинжевен цеитар, како

што спомнавме, многу од нив биле набргу елиминирани.
19 Сп. Р. Вечерка, ,ДНСhмеННОСТh ВелнкоЙ Моравнн", ВелuкаR Мо
U КУЛbшурное знаЧe/-luе, Москва 1985, 174-195.

paBUR, ее uсшорuческое
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Иако мисионерите во Моравија работеле при тешки окол
ности, нивната книжевна активност побудува восхит со обемот и
разновидната содржина. За нас Македонците овој период е посеб
но важен поради фактот што тогаш таму развил плодна дејност и
св. Климент Охридски, основоположиикот на Охридскиот книже
вен центар.
Во основата религиозна како, речиси, секоја друга средно
вековна книжевност, која тогаш се сметала за привилегија на цр
квата, книжевната продукција во Моравија се одвивала, главно, во
три области: а. преводи на библиски и богослужбени текстови, б.
црковно-правна литература и в. оригинални трудови. Овде само ќе
ги спомнеме најважните дела од трите категории:

а. Во Моравија е дополнет аuракосош (uзборноtuо еван
zелие) и е оформено чешвороеваНiелиешо, документирано во пре
писи од Х и XI век, 30Zp., Мар. Истовремено биле преведени и
дРуги делови од Новиот завет (Дела аuосшолски и аuосiuолскише
uосланија) за Аuосшолош, како и uapu.мeи, празнични четива од
Стариот завет, сочувани во кирилични преписи (Fpuz., Лоб. и дру
ги uapu.мejHици) и Псалширош, сочуван на глаroлица во Син. Uс.
Искажано е сомнение дали Методиј пред крајот на животот го

(Парu.меј
ник)2ЈЈ. Сепак изгледа дека во Моравија бил оформен преводот на

превел целиот Стар Завет или само четива во избор

сите книги од Библијата, но не само во текот на оние осум месеци
пред крајот на животот од Методија. Врз овој превод се работело
сето време, пред секој празник се подготвувале текстови потребни
за читање на службите, а сите нив на крајот Методиј ги собрал, ре
дактирал и ги дополнил со нови, дотогаш непреведени текстови (за
принципите на преведувањето библиски и богослужбени текстови
в. подолу т.

6).

Избор на богослужбени текстови бил направен пред да
тргнат мисионерите за Моравија. Од
пристигањето Константин Iљскорt

ЖЕ

ЖК (ХУ)

дознаваме дека по

R'hCb ЦР'hКWRNblН VHNb ПРНЕМb ,21

20 Повод за тоа дава Збирката на ракописи од Библијата што ги
собрал архиеп. Генадиј (1484-1504), од која не можат да се комплетираат
сите книги на Стариот Завет. Изданието на Двана есешше аророци С шол
кованИR, од PyМ5IHa Златанова, СофИSI 1998, сепак укажува дека бил ком
плетиран преводот на целата Библија додека Методиј бил ЖИВ.
21

Спорно е прашањето за обемот на преведените богослужбени

книги, сп. л. п. ЖуковскaSI "Об обr.eме славSIНСКОЙ КНИГИ, переведеноЙ е
греческого Кириллом и Мефодием", BOUPOCbl славRнскоiо RЗblкознанUR,
вbш. 7, 1963,78-79. Во ЖМ (XV) поконкретно се вели дека Браќата ,,по
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ttdOyvH н: (OyvEttHKbl) ОУТрННЦН, Н VdШRU>Мb, Н ИЕУЕРНН, н ПdRЕVЕрttНЦН, н TdHtttH
(ЛОУЖБt. ВО Син. евх. (шребнuк и служебник) се содржат молитви и

цели служби, како и фрагменти од Златоустовата литургија, веро

јатно од тој превод. ВО Фрuз. Фраiм., пак, се сочувани формули и

молитви според западниот ред од пред Кирило-Методиевскиот
период. Во Киј. има молитви преведени од латински. Се претпола

га дека во Вuенскuше лuсшовu има фрагменти од литургијата на

ап. Петар, што дава повод да се заклучи дека првоучителите во

Моравија вршеле комбинирана литургија од источен и западен тип.
Не случајно во 1985 год. Ватикан ги прогласи Солунските браќа,
заедно со Бенедикт Нурсиски, за патрони на Европа.

б. Покрај Но.мокано1tOШ и Законош за СУ9ење на луiешо со

правни содржини, неопходни за организирање на црковниот живот

и регулирање на односите меѓу верниците (в. долу т. 6), во Мора

вија се појавиле и текстови за поострување и заштита на етичките

норми. Треба да се одбележи дека од овој период потекнува и кни
гата Заuове9U на свешuше ошцu (poenitentia!is), раководство на

свештеници што исповедаат покајници, превод од латински, а се
содржи во Син. евх. на глаголица и во некои руски кирилични ра
кописи.

в. Меѓу ОРU2uналнuше шворбu, што потекнуваат од морав

ско-панонскиот период, најзначајни се без сомнение хагиограф

ските трудови, Т.Н. Панонскu ле2еН9U, чие авторство се поврзува со

св. Климент Охридски (ЖК, по секоја веројатност наШfШано во

содејство со св. Методиј пред 882 год.22, а има индиции дека ЖМ е
завршено на Балканот во Охрид, или можеби во Плиска). За нив,

како и за други оригинални, посебно химнографски творби на сло

венските првоучители и нивните ученици ќе стане збор подолу (в.
т.6).

т р е ш а ш а фаза во развојот на староцрковнословенскиот

писмен јазик започнува со враќањето на учениците од Моравија на
Балканот по смртта на св. Методиј. Оние кои пребегале во Буга
рано го превеле само uсалшuрош, еван елuешо со аuосшолош u uз6ранu
а под uз6ранu службu најверојатно треба да се подразберат
службите што се содржат во Служебнuкош и Требнuкош, како што прет
полагаат и F. Grivec F. Torn.Sic, Constantinus et Methodius 11tessalonienses, Fon
tes, Zagreb 1960,234-5.

служ6u",

22 Со оглед на тоа што Ишалuјанскаша ле еН9а, напишана врз ос
нова на ЖК, а посветена на папата Јован VШ, И. ДуЙчев (1963, 93-117)
убедливо докажа дека ЖК можело да биде напишано пред 16 дек. 882 год.
кога починал овој папа.
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рија, ја продолжиле работата при максимално поволни услови што
им ги создал е бугарскиот кнез Борис и цар Симеон во Плиска и
Преслав. Двајца од

нив,

прво св. Климент, потоа и св. Наум, зами

нале во југозападна Македонија, каде што го основале Охридскиот
книжевен центар (в. долу гл.

VП).

Периодот од третата фаза траел

околу два века, од крајот на IX до крајот на XI век. Тогаш развојот
.

.

на словенскиот книжевен Јазик и литература достига кулминаЦИЈа.
Овој период наречен злашен век, кога старословенската
книжнина се издигнала до зенитот на својот развој, е предмет на
следната глава, посветена на OXPU9CKUOl71 книжевен ценшар. Овде
накратко ќе спомнеме само некои од неговите основни характери
стики:

Со решението од Цариградскиот црковен собор во

870 год.

латинското свештенство морало да ја напушти Бугарија, а на него
во место се вратило византиско под раководство на архиепископ
Грк. Кнезот Борис набргу ги согледал елинизаторските аспирацни
на византискиот клер, па барал начин како да се ослободи од него.
Затоа радо ги прифатил пребегнатите, прогнати од Моравија,
Методиеви ученици и им дал добри услови за работа.
Меѓутоа, против словенската просветителска дејност вед
наш се јавила реакција од страна на црковните раководител и во
Бугарија, кои спроведувале византиска политика, со мотивација 10
дека словенските преводи на библиските и богослужбените книги
не биле точни, што можело да доведе до ерес (отцепување) и 20,
дека заради црковното единство и чистотата на верата треба да

се

задржи грчкиот јазик во богослужбите и четивата од Библијата.
Поради тоа кнезот Борис во тогашната бугарска престол
нина Плиска организирал акција за ревизија на словенските прево
ди. Таа работа изгледа му била Доверена на св. Климент Охридски,
кој не можел да се согласи со сите барања на дворот и грчките цр
ковни раководители, особено не со тенденциите за промена на гла
голичкото писмо и употреба на грчкиот алфабет, па затоа бил от
странет, или поскоро ,,прогнат" (в.долу) во најоддалечениот југоза
паден крај од државата, во Охридско-деволската област, за што ќе
стане збор во следната глава.
Кнезот Симеон

(893-927),

самиот византиски воспитаник,

настојувал да ги пресади во Бугарија најдобрите традиции на ви
зантиско-грчката култура. Тој

ги

вклучил Методиевите ученици

во аКЦИЈата за превод на класичните дела како од христијанските
црковни отци и учители (Јустин Философ, Климент Александри
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ски, кападокијIЏIТе, св. Јован Дамаскин и др.), така и на претхри
стијански философи (Платон, Аристотел, Зенон, Плиниј и

др.),

веројатно под раководство на Јоан Егзарх. Преку христијанството
Словените се вклопиле во оnштиот културен процес на Европа со
нова идеја за богослужение на народен јазик.
Симеон бил свесен дека за да се реализира тој план, неоп
ходно било да се усвои основата врз која е изградена средновеков
ната култура, само со поинаков јазичен израз. Словенските кни
жевници, особено оние од источна Бугарија околу Преслав во IX и
Х век ревносно го започнале словенизирањето на највисоките по
стигнувања во византиската култура, кои биле основа и на европ
ската цивилизација. ОД Т.Н. Симеонов зборник, сочуван во рускиот
СвJlшославски ракопис од 1073 год. јасно се гледа каков грандио

зен, енциклопедиски зафат бил направен со овој тpyiB. Тој содржи
383 различни статии од 25 автори; дава одговор24 на многубројни
прашања од богословието, философијата, историјата (од Август
до Константин Велики на Евсевиј Кесариски), географијата, ети
ката, логиката, граматиката, поетиката (од Георги Хировоск), ес
тетиката, астрономијата, хронографијата и

др. Во

дијалошка фор

ма овде се третираат проблеми, главно, од Светото Писмо според
толкувањето на црковните отци, насочени против разни еретици, а
и со цел Словените да го отфрлат паганството и да го прифатат
христијанското учење и етика; содржи и самостојни творби, како
Пофалбаша на цар Симеон, Азбучнаша .молиШва и др.
При преводот на ваква богата и разновидна содржина сло
венските книжевници биле поставени пред тешки предизвици да
откриваат или сами да кројат нови зборови за специфичните тер
мини од разни сфери на научниот и културниот живот. Тоа нео

спорно довело до значително лексичко збогатување на словенски
от книжевен јазик.
Книжевното творешто на Солунските браќа започнало со
нивната преведувачка дејност, во која се користени пред се израз
ните средства на живата словенска народна реч, обогатена со лек
сички неологизми во истиот дух и со користење на туѓи јазични
23 П. Динеков, издавач на Cu.мeoHoв сборнuк (00 Свешославовил
иреаuc ош 1073 г.), I-II, БАН, СОфШll991-3.

24 MaTep
aTa на зборникот се излага во дијалошка форма на пра
шања и одговори за што како образец можела да послужи АНШОЛО2uјаша
на познатиот монах и писател св. Анастасиј Синантски (VI-VП век), но тој
е со отворена структура, така што во него можат да се додаваат и други
содржини.
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елементи, посебно апстрактна христијанска терминологија, за
Словените дотогаш непозната (сп. <lЛ<lR<lСТР"', RЛ<l[фНUНh!, нпокрнп).
Судејќи по најстарите сочувани старословенски ракописи
со глаголица од македонско потекло (302р. ев., Син.

Uс.,

Син. евх.,

Мар. ев. и др.), може да се заклучи дека Браќата се раководеле од

солидни принципи за преведување и успеале да го направат старо
словенскиот превод точен наспроти грчкиот оригинал и правилен
од гледна точка на словенската лексичка и граматичка структура
(сп. долу т. 6). Во синтаксата биле вклучени партиципски и инфи
нитивни конструкции со стегнат израз според грчки книжевни мо
дели, за да се доближи преводот и во тој поглед до оригиналот. Но
пред да пристапат кон преведување, Браќата морале да имаат ма
кар ОIППта концепција за структурата на јазикот. Со своите прево
ди тие истовремено се јавуваат и како кодификатори на нов кни
жевен јазик, поставен врз здраЕ

лингвистички принципи. Сите ис

тражувачи констатираат високи квалитети на првиот книжевен
словенски јазик во прецизното и јасно изразување на мисли, што
се должи пред се на исклучителните дарби на творците, а особено
на Константин.
Говорен јазик се создава од народот, а оформувањето на
лиillераillурниОill јазик е резултат

на

индивидуално творештво на

надарени личности кои ги збогатувале и усовршувале изразните
средства. Така бил создаден книжевниот готски од Улфила, ермен
скиот од Месроп, па и словенскиот од Константин со удел на св.
Методиј и др. Во споредба со готскиот превод на Улфила, Солун
ските браќа направиле многу поквалитетен превод и јазик дослед
но вклопен во книжевни норми. Сгарословенскиот книжевен јазик
е оформен според внатрешните својства на словенскиот народен
говор и синтаксички обрасци, фразеологија и апстрактна термино
логија од

книжевниот

грчки, но без да се врши осетно насилство

врз словенскиот израз.
Ошптословенската јазична структура, која се одликувала
со отворени слогови, во средината на IX век се уште добро се чува
ла. Бидејќи дијалектните разлики биле минимални, а книжевниот
јазик изграден врз основа на словенските говори од Солунско, мо
желе лесно да го разбираат и прифатат Словени и од крајниот за
пад и од далечниот северо-исток. Конципиран во јазична средина
на македонските Словени, тој јазик бил доизградуван во Моравија,
Панонија, Рим, а по смртта на Методиј

пак на Балканот, како

што одбележивме, во два книжевни центра, Преслав и Охрид.
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Бидејќи првобитно наменет за богослужбена употреба, ста
рословенскиот придобил статус на лuшурzиСКU јазuк кој по функ
ција се изр амнил со грчкиот и латинскиот. Тоа, пак, придонесло за
неговиот висок престиж и стабилност. Како свеnrrе н јазик тој
имал тенденција да се сочува непроменет во онаа форма, во која
бил создаден. При се што мали промени биле неизбежни уште во
почетокот, зависно од средината каде nrrо се употребувал и каде
што присвојувал нови елементи, до ХП век тој останал, главно, ист.
Како кај секој книжевен јазик, јазичната структура и во
старословенскиот се состаи пред се од лексuчкuош фОН9 и син

шаксuчкuше КОНСШРУКЦUU. Преку јазична анализа излегуваат на
видело и фонетските особености, типични за јужните македонски
говори (со назалност, широк изговор на 1;, фонолошка дистин:кција
на b и'I:. И др. в. горе т.

4),

како и наследените словенски морфоло

шки црти, заедно со кои се забележуваат и зародоци на морфосин
таксички балканизми, на пр.: футур со помошните глаголи хот'1пи
и им1пи, замена на инфинитивот со 9а-конструкции, појава на чле
нувани форми, искажување присвојност со дативски форми, заси
лена употреба на посвоен датив, на саѕuѕ generalis (основна падежна
форма) и на предлошки конструкции како замена за синтетички
падежи и др.

Лексuкаша е основен компонент на старословенскиот кни
жевен инвентар, а зборообразувањето со околу стотина форманти
- главен фактор за квантитативно збогатување на лексиката и се
мантичко раширување во значењата на одделни зборови. Р. Цеј

(1997) пресмета дека во 15 најстари старословенски ракописи
се употребени 9.616 зборови, од кои 1.778, т.е. 18.5%, несловенски,

тлин

главно апстрактна терминологија од грчко и семитско потекло.
Самиот лексички состав јасно покажува дека јазикот е во основата
словенски, а специфичната христијанска терминологија во ваков
сооднос не може да го промени неговиот характер.
Забележително е дека најважните и најчесто употребувани
зборови од духовниот живот, како Бог, свешlосш, 9уша, 9УХ, вера,

рај, ЙеКОЛ, грев, закон, казна и др. се наследени, исконски индоев
ропски и словенски термини од претхристијанската словенска ду
ховна KyJrГypa. Овие термини во христијанството придобиле нови
значења. О. Трубачев

(1992,20-46)

со право укажува дека словен

ската култура не започнува со примањето на византиската христи
јанизирана цивилизација, а има подлабоки корени. Факт е дека се
кој нов историски период содржи многу нешто од претходниот.
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Прифаќањето на христијанството од страна на Словените е, всуш
ност, смена на религиите. При тоа старите богови не така лесно го
отстаnyвале своето место, а требало да бидат соборени, тепани со
камшици и горени, или фрлани во река (сп. Б. А. РbIбаков, о. с.; М.
Леже, 1984, 59-60).
Во однос на писмото и книгата исто така има индикации
дека Словените имале начин, макар и примитивен, да запшnyваат
и предаваат информации, како

што

спомнува и Храбар. Термините

буква, корадикал на германското Buch ' кн ига ' ,

UUCbMO, КOHUZbt,

се

наследени од периодот пред Константин и Методиј. И јазикот на
Словените бил развиен така што на него можеле да се изразат и
најсуптилни нијанси во секојдневниот живот и во народното творе
штво. Пресилено е мислењето на Исаченко (1974, 340) дека првиот
книжевен словенски јазик бил "грчки, облечен во словенски мор
феми". Структурата на старословенскиот литературен јазик прет
ставува спој меѓу основниот словенски фонд и новоусвоени еле
менти од византискиот грчки. Со писменоста и усвојувањето на
христијанската култура, во која како во широка река се влиле мно
губројни странични потоци од различни источни (главно палестин
ски) и западно-римски култури, Словените станале наследници на
сето тоа културно и

книжевно

блаro достапно во превод на првиот

словенски литературен јазик.
.

Е. М. Верешчагин (1971, 1997) , којшто долго ја проучувал
.

ПОЈавата и ИСТОрИЈата на општословенскиот

книжевен

.

Јазик, от

крива четири основни начини за збогатување на словенскиот лек
сички фонд: шрансuозuцuја, заемкu, калкu, меншалuзацuја, и уште
толку различни комбинации за семантичка нијансираност во зна
чењата.
Под шрансuозuцuја подразбира додавање кон постојното
оmпто значење на зборот и други, нови значења, на пр. кон 0YC'hn

tlЖ'ГН, што значи 'заспива', му се придава и значењето 'умира', пот
прено на христијанското верување дека претстои воскреснување
од мртвите, како разбудување од сон (сп. Јн., гл. 11 за воскресени
ето на Лазар); RHtld за o:i-tta 'причина' и 'обвинување' итн.

Заемкuше се во најroлем број од грчкиот, еврејскиот и ла
тинскиот, а се однесуваат, главно, на верски христијански, админи
стративни, правни, или философски термини, на пр. грч.: dГГЕЛ'b, dЛd

Rd(TP'b, dP OMdTh, "РХНIEРЕН, RЛd[фнМНhI, ДНhlRОЛb, ЕlГdГГЕЛНЕ, HrOYMEtI'b, HnO
KpHTh, MOtldX'b, ndtlНХНДd, 'ГdЛdtlTh, евр.: аЕЕа, dMHtI'b, rEEtld, раЕЕН, (oTOtld,
лат.: KEtIToypHOtl'b, nрЕ'ГОр''' и др. Во Преславскиот книжевен центар

УI

Создавање на староцрковнословенскиот лит. јазик

225

уште во периодот на Кирило-Методиевите ученици се јавува тен
денција за замена на грцизми и семитизми со словенски еквивален
ти, како на пр. IIpOUdT'b со IION.... , БрdNb со P"Tb, ТЕКТОН'!. со ДрtllоДtА.... и
др., подробно анализирани од Ив. Добрев (сп. следната глава). Так
ва тенденција подоцна се забележува и во македонските среднове
ковни ракописи, каде што честопати грчки термин се заменува со
два или повеќе словенски синоними, на пр. БЛdГО РОДbN'b и ДОБРОРОДbN'b
за €vytvf] , БОГОБОР bNНК'b и БОГО[II"РbNНК'b за e€oJ,HXXo и др.25 Во употре
бата на некои заемки од грчкиот се забележува длабока промисле
ност на првоучителите. Апелативот dфЕДРОN'b « at'p€i>prov 'нужник')

словенските просветители го задржале во грчка форма не дека не
можеле да го преведат, туку затоа што сметале дека е недолично
таков збор на словенски да се сретне во евангелски текcr6,

Грчкиот јазик укажал силно влијание во калкuрање особе
но на сложени зборови од типот на C'bllt[Th « crov€tOO И (Juv€ii>ТJ
(Jl ), ДОБроДtТЕЛb «€U€pyfj'tТ] ) И др. Се набројуваат педесетина осно
ви во првиот дел од сложенките, како: БЛdГО-, ДЛ'bГО-, лнљо-, ПРН(НО'-,
(ЛIIIIО-, '/.ОУДО-, 4tло- ИТН., со кои се образуваат многубројни такви
изведенки. Но секое совпаѓање меѓу словенските и грчките сло
женки не треба да се смета за калка, зашто такви образувања има
ло и на домашна словенска база27 • Како индоевропски јазик и сло
венскиот има наследено такви модели за образување сложенки, на
пр. BO,4OffOC"h, ВОЕ80М И др. кои спаѓаат во најстариот индоевропски
тип од оваа категорија.
Под .м.еншалuзацuја Верешчагии подразбира свесна интер
венција за семантичка диференцијација кај одделни зборови, Така
на пр. грчкиот термин (Jot'pia. е предаден со две форми: UОУДРОСТb
(човечка) и nptuoYApOCTb (изобилна Божја мудрост).
Во crpемежот да се доближат што повеќе и формално до
грчкиот оригинален израз, првоучителите се послужиле и со грчки
модели на синтаксички конструкции, како на пр. датив апсолутен,
за грчкиот генитив, поретко датив апсолутен, Н:ЖЕ + инфинитив за
25 Повеќе подробности за сложенките в.

У. Sadovski, во Glagolitica,

2000,130-149.
26

И во современиот македонски превод на Еванzелueшо (од 1952

г.) придавката iол е заменета со необлечен од иста сообразност (сп. П. Хр.
Илиевски, 2004,123).

27 А. Ѕјбbеrg (1964) го критикува А. Н. МештерсКИЙ (1962) кој се

кое совпаѓање на словенските изведенки со семитските (преку грчкиот)
го смета за калка.
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грчкиот членуван инфинитив, со што се постига покондензиран
израз. Конструкцијата на акузатив со инфинитив во старословен
скиот, е исто така книжевна форма која нема подлога во народ
ниот говор, но се употребувала заради паралелизмот со грчкиот и
латинскиот оригинал.

Преводи и ориmиални творби
А.преводu
6. Христијанството е религија чии свети книги се ширеле
во преводи. Од трите монотеистички религии најраспространети
во светов, само христијанството допушта ваков однос. Јудаизмот и
исламот настојувале нивните свети книги да се читаат претежно во
оригинал. Затоа од верниците, а пред се од свештенослужнтелите,
се бара да го учат јазикот на којшто се напишани, еврит и арапски.

Христијаните, обратно, се стимулирани да се служат со преводи.
Христијанската црква во првите векови никому не му бранела да ја
чита Библиј ата на јазик што го разбира. Црковните оци и у чители
како бл. Јерони м, свв. Г ригориј Богослов, Јован Златоуст, папата
св. Г ригориј Велики, познат под името Двоеслов и др. ревносно го
8
препорачувале читањето на Б Иблијата2 . Побудени од вакви идеи,

уште во првите векови од христијанството повеќе народи, како
Копти, Сиријци, Ерменци, Г рузинци, Готи и др. на Исток, создале
своја писменост и литургиски, подоцна и литературен јазик врз на
родна основа. И првите словенски текстови на Солунските браќа,
како што спомнавме, биле преводи на книги со најважната бого
службена и библиска содржина.
Според ЖМ, гл. ХУ, најпрвин св. Браќа заеднички го пре
веле Псалширош, Изборношо евангелие (ааракос 'не'10ЛНО') со
Аuосшолош и uзбрани служби, основни богослужбени текстови од
Служебникош и Требникош. Кон крајот на животот Методиј со
28 со засилувањето на папската власт, Mefyтoa, во Западната цр
ква ова право му било одземено на народот. Прво папата Григориј vп во
1080 год. го признал латинскиот за официјален јазик на црквата и ја забра
нил употребата на народни јазици во богослужението и читањето на Све
тото IШсмо, имајќи ги предвид, главно, словенските преводи. За време на
Реформацијата, пак, кардиналот Сганислав Хосиј (1504-1579) отишол
премногу далеку кога во De ехруеѕѕо verbo Dei изјавува дека ,да му се доз
воли на народот да ја чита Библијата, значи да им се дава светињата на
пците и да се фрла бисер пред свињи".
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помош на двајца брзописци го превел целиот Сшар Завеш без Ма
кавејскише книги (не "за шест", а) за осум месеци29, од март до 26

окт. (св. Димитриј, по стар стил). Ова е огромен труд кој одвај би

можел да го изврши еден преведувач со двајца писари за осум ме
сецIfО• Но треба да се има предвид фактот дека во Моравија биле
преведувани во продолжение на 22 години текстови и од Стариот
Завет, т.н. аари.меи кои се читале на вечерните празнични служби.
Овие текстови заедно со Псалширош, преведен од Браќата пора
но, содржат близу една третина од Стариот завет без Макавејски
текниги.
Меѓу правните текстови на словенски од моравскиот пери
од во ЖМ (ХУ) спомнат е Но.моканонош31, преведен од грчката
Luvaycoyf] со 50 наслови веројатно во скратена формаЗ2 и Законош
за СУ9ење на луiешо ( dKON [УДNbIН ЛIOДШ'b), посебен мал зборник со

одредби на казни за извршени кривични, како и неморални дела3З,
главно, на световни лица. При преводот на оваа материја св. Мето

диј се соочил со правна терминологија за која требало да се најдат
соодветни словенски изрази, или да се образуваат нови калки, на
пр. аlФрО<; 'NЕRЛd[ТbNb', E1tapxta 'ОБЛd[Тb', 1)1tOKeiIlEVO<; 'МbNbШНNd' и др.
Во житието е речено дека преводот бил извршен за шест месе
ци. Грешката е настаната при транскрИIПЏljата на текстот од глаголица на

кирилица. Буквата tло, ѕ, во глаголицата има бројна вредност 8, колку
што има месеци од март до без малку крајот на октомври, а во кирилицата
оваа буква е со нумеричка вредност 6.
30 Бл. Јероним (350-420) работел 20 години над преводот на ла
тинската Vulgata. За тезата на Н. R. Cooper, о.с., 1998, 959-972, дека свв.
Кирил и Методиј не биле превеДУвачи (translators), а само запишувачи
(transliterators) , на преводот направен во Моравија пред нивното доаѓање,
веројатно, од ирско-шкотски иlили франкски мисионери, сп. П. Хр. Или
евски2004,107-127.
31 Називот Но.мокажm е грчки, означува 'зборник' (Iuva:yOJ'ffl) со
у6ј.1,Ol 'световни закони' и кауovе.:; 'црковни правила'.
32 Меѓу истражувачите на оваа материја нема полна согласност
дали бил преведен целиот зборник, или парафраза во скратена верзија.
Библиографски податоци по тоа прашање в. кај Ф. В. Мареш, ,,Јазикот на
словенскиот првоучител Методиј", Кuр 0.меШ09uевскuоШ (сшаросло

вен.скuоШ) аери09 u Кuр

о-.меШ09uевскаша шра9uцuја во Маке90н.ија,

МАНУ, Скопје 1988,72, бел. 5 и Красимира Илиевска, ,До трагите на
Методиевиот Номоканон", Кuр о.меШ09ueвuош (сшаросл.) аериО9 . . . ,
МАНУ, Скопје 1988, 43-49; Мазурuн.ска кр.мчuја, Институт за макед.
јазик, Скопје 1999, 10.
ЗЗ Овој мал Закон. бил често коменгиран досега, в. Красимира
Илиевска, 14КШ1 СУД/'lblН JlIOДЕМ'b, МАНУ, 2004.
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Методиј ја превел и ОшечкаiUa книМ (OTbVbCKblh. K'1HHrbl ) . Во

науката долго се спорело какви биле тие книги (зборот K'1HHrbl

како и лат.littеrае во nлур. значи книга) и што содржеле. Најголем
број од интерпретаторите сметаат дека тоа бил uашерuк, книга за
црковните отци-подвижници со поучна содржина, или зборник на
текстови од црковните оци, слична на Доброшољубuе34. Искажана
е и претпоставка (Мареш, 1988,

72) дека таа содржела дијалози

на

св. Григориј Двоеслов, што би значело дека Методиј неа ја превел
од латински (повеќе за OTbVE(Kblhl KHHHrbl в. Св. Николова, КМЕ., Ѕ.У.

со опширна библиографија).

Во Панонскошо жuшuе на МеШО9uј не се набројани сите
преводи, а само основните за нормален црковен живот. Таму не е
спомната Анонuмнаша омuлuја, од која се сочувани фрагменти во
Клоцовuош зборнuк, ниту преводот на диспутот што го водел Кон
стантин во Корсун со јудејските теолози (сп. ЖК гл. Х). Во Панон
скошо жuшuе на Консшаншuн Фuлософ има податоци за неколку

самостојни дела на св. Кирил, како химната во чест на св. Григориј
Богослов (гл. Ш), Откривање на моштите на св. Климент Римски
(гл.

VШ)

кои, како и Корсунскиот диспут, биле преведени (одн.

препеани) од св. Методиј или од св. Климент Охридски.

Во Христијанската црква од првите векови, преводите на

светите книги се поставени на теолошко-мистична и философско
неоnлатоничка основа. Како што иконата на Христа, според сфа

ќањата на свв. Јован Дамаскин, Теодор Студит и др., се смета за

видлив израз на Неговото воплотување, така и преводот на Слово
то треба да претставува верен одраз на изворникот. За да се добли

жи преводот максимално до оригиналот, биле установени принци

пи за начинот на преведување на Светото писмо од грчки на други
јазици, изложени во посебен ШракiUaШ.
Во Маке90НСКUОШ (ГuљФеР9UН20вuoш) кuрuлскu лuсш
(мкл/5 кој, судејќи по палеографските особености (со едноеров

правопис) потекнува од втората четвртина на Х век36, се содржи
34 Сп. П. Хр. Илиевски, ,Д06ротољу6ие", Црковен живош, ноем.
-декем.1997,6-7.
35

Споменикот е пронајден некаде во Македонија од А. Гиљфер
го подарил на Срезневски, а овој го издал прво во 1863
год., потоа и во 1866 год. Оттогаш тој е преиздаван повеќе пати, в. литера
тура и факсимил кај В. Десподова - л. Славева, Маке90нски сре9новеКО8ни ракоаиси 1, Прилеп 1988, 72-73.

динг, којшто му

36 В. МоШШl, ,,мbIСЛИ о начале слава:нского ПИСbма и 06 архаиче
ском периоде IOжнослаВRНСКОЙ IIИСbмености в Х веке", Кирuло.меШО9ueв-
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еден фрагмент од тој Трактат. Сличен текст е најден и во Пр оло-

20Ш на Јоан Егзарх кон неговиот превод на "Богословието од Јо

ван Дамаскин". Во реконструираниот текст од двата извора се ука

жува дека истозначни зборови во грчкиот и словенскиот можат да
бидат од различен граматички род, што значи дека не треба да има
буквално (формално) преведување на збор со зборЗ7. А. Минчева

(1981,3-19)

и И. Добрев

(1981,20-32)

сметаат дека Тр акшашош

потекнува од Преславскиот книжевен центар, првата му го припи
шува на Константин Преславски, а вториот на Ј оан Егзарх или

некој друг автор. А. вајан

(1948, 5-20)

претположи дека текстот

претставува предговор на св. Кирил кон преводот на четвороеван

гелието, а Ф. Мареш

(1983, 5-14)

-

UО20вор кон преводот на цела

та Библија од св. Методиј.
Најубедливи аргументи за тоа што всушност претставува

Лисшош приведе Ф. Мареш. Од шест грчко-словенски паралели
на зборови со исто значење, а различни по род, се среќаваат во
еден краток текст пред самиот крај (гл.

15 и 16) од Ошк ровениешо

на св. Јован Богослов, кое е последна книга од Новиот Завет и на
целата Библија, сп.: Ошкр.

15. 4: 1tav-ra -ra еGvч 'Љ[Н l-h\ bI4Н, 16. 3:
16.4: 1to-rаЈ.1oU<; р1;кd, - 16. 12: апо аvа-rол.'i1<; B'bCТOK'b,
16.13: a-rpaxot ЖdБd, - 16. 14: <; ТtJ.1fpa<; Дblib. Тоа му даде повод на

еаЛаО'О'w море

Мареш да заклучи дека кога од својот превод на Библијата Мето

диј имал поголем опит, нашол за потребно да напише и Поzово р
со упатства кон книжевниците што преведувале библиски тексто
ви. МКЛ содржи само дел од тие упатства, каде што избрал приме
ри на именки со различен род од оној дел на текстот што во тој мо
мент го преведувал. Тракшашош е пренесен и на Балканот, каде
што во преработка се појавиле две варијанти, една од Охридскиот
книжевен центар и една од Преславскиот, сочувана во

Пролоzош

на Јоан Егзарх кон преводот на Боzословиешо од Јован Дамаскин.
скuoш (сшарословенскиош) аерU09 и Кирuлом,еШо9иевскаша шра9иција
во Маке90нија, Скопје 1988, 88; А. Минчева (СшароБМ2арскалишерашу
ра, 9, 5,1981,3-20; Изсле9ванUR ао Кирuлом,еШ09ueвисшика, СофИSI, 1985,
118; Кирuлом,еШ09ueвска енцuклоuе9UR П, 1995,595-599), наоѓа дека спо
меникот е од ХЈ век, но протографот бил значително постар, што се СОВ
паѓа со мислењето на Мошин.
37

ПОТ4UfJ

(е)

Маке90нскилucш,
4[THPh 11

verso

ред 6: . . :!;КОЖЕ rp'INb[KbI UЖ (7) Жb(КО

(лоѕ<tltb[Кbl ЖЕltb[КО pt> (8)К4 SbKtчM

•

н

ПIIКbl

'1'0

нмљ.

rpbVb(Kbl

. .. . .ПрОЛ02 на .!оан Е2зарх: rpbVb(KblH Бd1'Рd%О( н ПО1'4МО(, (ЛОВ'!;Nb(Кbl ЖЈБ4 Н
ptK4 Н ПdКbl 1'4А4(Ј, НМЕјЈЈ, 4tfJ1'OAH rpbVb(KblH ЖЕNb[Кdhl HUENd, d (ловtNb(Кbl моу
ЕЛНNb(Кbl ПJfl'h 1'4 1'4 E,o,IfH, d (ловtNb(Кbl ВИН М\
Жb(Кdh. МОрЕ д;:;" B'hC1'OK'h
iblЧН•
•

•

•

• • •
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Тие упатства за преведување од грчки на словенски се во
духот и принципите на средновековните сфаќања, а во голема ме
ра се зависни од видот на текстовите, како и нивната намена.

1о

Пред се тоа биле библиски содржини , кои според прин

ципот за светоста и неприкосновеноста на религиозно-догматска
та литература не смеат да се менуваат'В, за што има и директна за
повед во Повшоренuше законu на Стариот Завет: "не додавајте ни
збор повеќе на она што ви го заповедам, ниту да одземете од него"

(5. Мој. 4:2, сп. и 12:32).
20 Првите преводни текстови

на словенски биле богослуж

бени. Оние што биле наменети за читање зависеле од рецитатив
ната ритмика, а оние што се пееле - од нивната мелодија. Тоа бара
преводот да се прави со одбрани зборови (по можност со ист број
на слогови и во ист редослед) за да биде што поверен одраз на из
ворникот и од формална страна (сп. Јакобсон,

30

1963, 155-7).

Но би било избрзано да се заклучи дека се протежирал

принципот на буквален аревО9 збор по збор. Начинот на ритмично
мелодично предавање на текстовите пред слушателите, навистина
го задолжувале преведувачот да води сметка и за формалното со
гласување меѓу оригиналот и преводот. Овој принцип бил долго при
менуван во Ох:ридскиот книжевен центар, но не слепо. Важни се збо
ровите во нивната звуковна форма, меѓутоа, далеку поважна е нив
ната смисла (разОУМо), што претставува цел на преводот, особено
кога станува збор за дorмaТCKa содржина во која не смее да се нару
ши смислата. Основниот и најв ажниот принцип при преведувањето

бил не толку verbum ad уетшn, а пред се: ѕensum ad senѕшn, принцип ус
тановен во практиката како на Исток (од Ориген, евв. Григориј Бо
гослов И Јован Златоуст, Псевдо-Дионисиј Ареопагит и др.), така и
на Запад (особено преведувачот на латинската Vulgata, бл. Јероним).
Забележително е дека и во МКЛ и во ПРОЛО20Ш на Јоан
Егзарх се истакнува токму овој принцип. Во МКЛ се нагласува де
ка не се доволни "голите зборови", а и кај Јоан Егзарх се истакну
ва дека формалната верност кон оригин алот ќе го изопачи прево
дот и затоа се сообразувал не само со зборовите, но на прво место
со смислата (разумот) во контекстот.
Сепак, меѓу овие два старословенски споменика има и из
весни разлики. Тоа им дало повод на некои палеослависти да за
38

Сп. А. Наумов, "Мисли В'1>рХУ староб'1>лгарската и старослаВRН

ската теории на превода", Език и литерашура, 1979, 5,13-19.
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клучат дека овде се работи за две концепции на преведување и за
двајца автори на текстот.З9 Всушност, Методиевото авторството на
првобитниот текст од Тракшашош за начинот на преведување мо
же да се смета за докажано (сп. Ф. Мареш,

1988). Разликата меѓу
МКЛ и Прологош на Егзарх се состои во односот на преведувачот
кон оригиналот. Додека Јоан Егзарх допушта поголема слобода
која оди до интерпретација на оригиналниот текст, во МКЛ одно
сот е поконзервативен. Показателно е дека таков однос продол
жил и во поДоцнежни преводи. Во Преславскиот книжевен центар
се забележуваат значителни отстапувања од оригиналот (како па

рафрази, скратувања, а наместа и проширувања на текстот), што
доаѓа до израз подоцна особено во дамаскинарската книжнина од
ХУI и ХVП век4О• Во Охридскиот книжевен центар, којшто строго

ги чувал традициите на првоучителите, немало такви отстапувања
од оригиналот.
Од најстарите сочувани старословенски ракописи со глаго
лица (зогр., Ас., Син. ас., Син. евх. и

др.),

како што спомнавме, се

гледа дека Браќата се раководеле токму од вакви принципи и
направиле точни и висококвалитетни преводи по однос на грчкиот
оригинал. Констатирано е дека тие преведувале буквално. Тоа на
гледно го покажаа истражувањата на повеќе автори преку интер
линеарна споредба на преводи од еваигелски и богослужбени тек
стови (сп. Е. М. Верешчагин

1970, 43-44

на текст од Маш.

во Сав. 84 а,б, спореден со грчкиот текст; К. Костова,
на текст од Јов.

чнuош канон и

21,1-7
1985,79-90

1, 1-10; Р. Јакобсон, 1963, 153-166 на Евхарuсшu
др.) од каде што се гледа висока преводачка

техника и длабоко осмислена семантика.
Верешчагин (о.с.,

46) се запира на прашањето дали принци

пот на буквално преведување означува дека одделни грчки и сло

венски зборови секогаш и секаде се сврзани меѓу себе со еДНознач
ни односи и дали секогаш соодветствува само еден ист така опре
делен збор. На тоа веднаш одговара дека зборовите не се употре
бувани механички во сите случаи со исто значење. За илустрација
приведува повеќе цитати од типот на: 11 roра. во една иста книга,

Сав., се преведува еднаш како RptмAl или како ГОД'b, или како ГОДНNА,
39

К. Trost, "Die iibersеtztшgѕthеоretischеn Konzep1ionen des Cyriliseh-maze..

donischen Blates Шld des Prolog

Ѕtиdјеn

zиm

zшn

Bogoslovije des &arehen Joann", Slavistische

VlI Internationalen Slavistenlwngress јn Varschau 1973, MUnchen 1973,

497-525; А. Naurnov, О.е. 1979.

40 Сп. П. Хр Илиевски "За Средногорскиот превод на дамаскинот",
Маке90нски јазик 11-12, 1%1-2,53-72; сп. и Маке90нски јазик 51- 52, 1-30.
.
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или како УА('1:.. ВО истиот споменик 8араЕ' е пренедено ту како Нdдt
или како Др b dl, параКО\Јro - ту како О[JlОУШdТН(I.\, ту како НЕБр tштн

1(1.\

и др. Наместа јасно се гледа дека синонимичната варијантност е

свесно избирана. Во еден краток текст глаголот /lEvro е употребен
седум пати; на три места тој е преведен

со БblТН,

а на четири

со npt

БbIТН. Многу често два грчки збора се преведуваат со еден словен

ски, на пр. xpEtav f.хп

со тр tБОУЕTh,

два словенски, како: 1пcr1:Е\Јt't'Е

и обратно, еден грчки збор -

со 8tpOy HMtтt,

O"\)VEl3ouM\JcraV1:0

со
со

С'1:.8tТ'1:. СТ80рнша.

Има чести случаи кога два грчки збора, синоними, се пре
ведуваат

со

еден словенски, на пр. глаголите ai.ero и epro"Caro

JlНТН, именките

1tЛ;ft80.:; и охА.ос; со НАрОД'1:., но И обратно,

со мо

за еден грчки

збор во старословенскиот се употребени повеќе синоними, на пр.
глаголот <рroуеro, кога се однесува на петел, се преведува
а на Христос

-

со 8'1:. 8A

со 8'1:. ГJlа(н,

(лазара). Така, уште Јагиќ (1913) забележал

дека грчкиот глагол 13&л.л.ro се преведува со голем број словенски
варијанти. Верешчагин (1970, 1972) изврши систематска проверка
во текстовите и најде 38 различни словенски форми во зависност
од контекстот, на местото каде што во грчкиот секогаш стои 13t:iл.

Am. Така, покрај жрtБНН стои 8ptЦJH, MtTdTH, nOMtTdTH; покрај ОКО

H I.\TH, Н Т'1:.КНЖТН, покрај Нd(Jltдннк'1:. - H ГHATH, H 8ptЦJH, Н 8ПТН, покрај
JlО А - 8'1:.мtТdTH, IЉМГАТН, покрај Т'1:.МННЦ"

8МАДНТН, 8'1:.8ptЦJH, покрај

СОJl'1:. - H bC'1:.ndTH, покрај ВОДА, 8ННО - 8'1:.Ј\Н8АТН итн. Ова јасно покажува

прво, дека паралелно

со

буквалниот превод, преводачите имале и

слободен однос кон оригиналниот текст и второ, дека словенскиот
располагал со разновидни средства за прецизирање на одделни ни
јанси во значењата и се одликувал со голема Флексибилност.

Б. ОРUlUналнu Шборбu
Врз основа на вака оформен книжевен јазик со сложена и
веќе установена граматичка структура, Браќата ги поставиле осно
вите на целокупната словенска култура. Покрај основната функ
ција на литургиски јазик, книжевниот староцрковнословенски бил
употребен и во други културни сфери. Словенските првоучители и
нивните непосредни следбеници на тој јазик напишале не само пре
водни, а и орuгu1ШЛНU шворбu со полемичка, дидактичка, химио
графска, хагиографска, правна, хронографска и друга содржина.
Константин напишал опширен трактат за Хазарската ми
сија. Авторот на ЖК, по секоја веројатност св. Климент Охридски,
во гл. Х одбележува дека од многуте расправи на Константина во
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житието "изложил само малку (гл. vш-хп), а кој сака да се запо
знае поподробно, ќе ги најде во неговите творби, што ги преведе
нашиот учител, арх:иепископот Методиј и ги поделил во осум дела.
Таму ќе ја види силата на словото, дадена по Бо

а благодат, упра

вена како огнен пламен кон противниците". Во гл. 16 од истото
житие е поместен полемичкиот трактат на Константин Философ со
латинските свештеници во Венеција, образец на ораторска проза.
Најзабележлив продукт на силниот византиски културен
импулс врз словенската писмена култура е, сепак, старата црков
нословенска uоезија. Таа била пресадена од двајцата двојазични

Браќа и нивните ученици, кои ИМ подариле на Словените прво
класни химни и пофалби. Во гл. Ш на ЖК се содржи во словенски

препев молитвеното обраќање на Константин кон неговиот учи
тел св. Григориј Богослов, ремек-дело во византиски хексаметар
од 7 стиха. Последна негова творба, што на крајот од животот им
ја издиктирал на своите ученици е N4ПН(4NНЕ w Пр4Rtн Rtpt, со Догмат
ска содржина. Проzласош кон св. еванzелие, којшто му се припи

шува на Константин Философ41, е оригинална поетска творба во
византиски дванаестерец на старословенски со високи уметнички

дострели42.
Во Новгородскиот ракописен минеј, препис од 1096 год. за
месец октомври, во службата за св. Димитрија на ден 26, најдени се
два канона. Првиот - превод од грчки на трети глас, а вториот без
грчка паралела, самостоен, на четврти глас, којшто со полно право
му се припишува на св. Методиј4З. Преводачот на првиот канон
имал за цел буквално да го усогласи преводот со оригиналот, чиј
автор е Теофан, и со тоа го лишил од жив словенски израз. Втори
от канон не е таков. Во него св. Димитриј се слави како патрон на
градот што го нарекува ту Селун'b, ту 1kссалоники. По зборовите
Поделени се мислењата на истражувачите за авторството на
оваа творба. Голем број од нив (како И. Франко, Р. Јакобсон, Е. Георгиев,
В. Топоров, В. Велчев и др.) за автор го сметаат Константин Философ, св.
Константин Преслав
Кирил, други (Ј. Иванов, А. Vai11ant, С. Барлиева)
ски, а трети (В. Јагиќ, Р. Нахтигал,

Н. G. Lunt),

сметаат дека авторот се

уште не е познат (библиографски податоци в. П. Хр. Илиевски ,,проглас
кон св. евангелие на Константин Философ", Свешила незаоgнu, бел. 2,

стр.124-125.
42

Сп. П. Хр. Илиевски, о.с., 124-143.

43 Канонот е сочуван во седум преnиси, за него одамна се nиmyва
и има оmnирна библиографија, сп. Ст. Кожухаров, Кuрило-.меillоgueвска
енцuклоuеguја Il, стр. 216-217.
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на Јагиќ и др.44, освен заедничката тема и некои оппrrи епитети,
меѓу двата канона има минимална врска. Ниту гласовите, ниту
ирмосите им се исти. Вториот канон претставува чиста поезија со
многу емотивност. Неговиот автор не е потпишан, но има внатре
шни индиции од кои може да се заклучи дека тоа бил св. Методиј45.
Во гл. xv од негоцото пространо житие, каде што се опишува
како за осум месеци од месец март до 26 октомври со два попа
брзописци го довршил преводот на Стариот Завет, се нагласува
дека благодарил на Бога и по отслужената литургија со клирот,
С'bТIШрН памh.Тb СТГО ДНМНТрНhI и веројатно по таа пригода го има на

пишано и канонот со нескриена носталгичност за родното место.

Авторот му се обраќа на св. Димитрија, ОVbСТIШJllOlЉца (АаlЉNа CEAOYNIO

САаIЊNОМОУ: "Зошто, о Премудри, ние, твоите бедни слуги, сме

сами

лишени од твојата убавина; ние кои заради љубовта на Творецот

скитаме по туѓи земји и градови и сме станале борци за да ги по

cpar.mмe лутите еретици - тријазичниците" (IX песна, тропар 3).
Анастасиј Библиотекарот го превел панегирикот на св. Ки
рил Философ за Ошкрuвањешо u uреносош на МOluiПuше на св.
Клuменш PUМCKи (Херсонска леzеН9а) и се обидел да препее и не
кои негови

химни

на Бога што "одекнувале во грчките школи",

меѓутоа се откажал зашто не се совпаѓал бројот на слоговите во
грчкиот, со оној во латинскиот јазик46. Св. Методиј, или можеби
Климент, меѓутоа, успеал верно да пренесе на старословенски и
поетски творби на Константина, каква што е спомнатата молитва
кон св. Григориј Богослов. СО својата книжевна активност Браќа
44 СлужеБНblе .мuн.eu на сеНЙ1JlБРb, ОКЙ1Jlбрb u НОRБРb в церковно
славRНСКО.м иерев09е 11,0 PYCCKUМ PYKOUиCRМ 1095-1097 г., Спб., 1886; R. Ја
kobson, "Мешошш' Canon to Demetrius ofТhessalonica and Ше Old Chшсh Slavo
niс Hinnoi", Sbornik praci filologicke fаlшlty Brni:!nske university, Р9, 1965, 115
121; 111. Butler, ,,меthоdiu'ѕ kanon to Saint Demetrius ofТhessalonica and the Old
Church Slavonic Hirrnoi", Paleobulgarica 11,2, 1987,3-5. Искажана е претпо
ставка дека канонот е дело на св. Кирил, сп. Ф. Мареш, "Јазикот на сло
венскиот tIРВОУчите л Методиј, Кирило-.меШ09ueвскuoш (сшарословенски

ош) Uери09 и Кирило-.меШ09иевскаша шра9uција во Маке90нија, МАНУ,
Скопје 1988,73 со цитираната литература.

45 Со оглед на идејната содржина на поетската творба и нејзините
врски со источната патристичка литература како и со нејзиниот симболи
зам, ориnmалност, смелост на изразот и поетската форма на многу тропа
ри, искажано е мислење (од Вашица, сп. Мареш, о.с. 1988,73), дека автор
на канонот за св. Димитрија бил св. Кирил Философ. Но не смеат да се
потценуваат поетските дарби и на св. Методиј, чие авторство според нас
не треба да се доведува во прашање.
46

А. Теодоров-Балан, Кирил и МеШ09и, П, Софии 1934,246.
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та создале обрасци, наспроти грчко-византиските модели, за сите
роДови на христијанската химнографија. При оформувањето на
ваквите текстови тие биле исправени пред двојни тешкотии. Од
една страна требало верно да ја преведуваат од грчки на словенски
апстракната догматска содржина, а од друга да водат сметка за неј
зините форми, за поетско-ритмичкиот израз за да звучи и на сло
венски како во грчкиот оригинал. За тоа, пак, било потребно не
само длабоко познавање на двата јазика, а и естетско чувство за
ритам и мелодичност.
Со двете житија на словенските првоучители,
наречени

Uанонски ле2еН9U, во наЈстариот период

ЖК

и

ЖМ,

од старословен

скиот јазик и литература е постигната врвна класично уметничка
вредност, КОЈа со ништо не изостанува зад византиските

2рафскu

обрасци. Епитетот

uaнонски

ха2ио-

ним наполно им одговара,

зашто потекнуваат од тој крај. Нивната содржина така живо ја
претставува епохата во која живееле и работеле Браќата, што не
останува место за сомнение дека авторот бил современик на наста
ните што ги опишува и близок соработник на Браќата. Иако се
тие наречени

ле2еН9U,

нема друг историски извор поверодостоен и

побогат со податоци за нивниот живот и дејност. При пишувањето
на житијата авторот користел и документарни извори, творби на
светителите, потоа, свои лични набљудувања и спомени за нив од

други сведоци. За нивната старост, особено за првото (ЖК), има
инднрекни, но сигурни укажувања. Тие биле н апишани во послед
ната четвртина на IX век.

Ишалuјанскаша ле2еН9а

за откривањето

на моштите на св. Климент Римски била составена врз основа на
Кириловото житие меѓу 879-882 год., што значи дека житието
потекнува од поранешна дата. Браќата биле канонизирани за све
тители непосредно по нивната смрт, па набргу потоа биле напиша
ни и нивните житија. Во

Сu.меоновuоШ зборнuк, кога им се

препо

рачува на читателите корисна и поучна лектира, меѓу другите жи
тија на светители е спомнато и житието на СВ. Кирил. Само житие
то на св. Методија можело да биде започнато во Панонија, а довр
шено на Балканот.
По содржина двете житија се дополнуваат. Она што е рече
но за некој настан во

ЖК не се повторува во ЖМ, а само накратко

се спомнува. Тоа упатува на заклучокот дека двете житија се со
ставени од еден ист автор. На тоа укажува истата концепција спо
ред која се оформени двете житија, а уште повеќе нивната вна
трешна, идејна поврзаност и насоченост кон заштита на Кирило
Методиевото дело.

ЖК е

"полемички заострено" против претста
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вителите на тријазичната ерес, а ЖМ

против баварското свеш

тенство кое за време на кнезот Светополк го забранувало богослу
жението на словенски јазик. Овие споменици не се "пасивен од

раз" на времето што го опишуваат, ниту "мртов документ" за то
гашниот политички и културен живот и идеолошка борба, туку
тие се појавиле како средство за зашшиша на словенското писмено
образование и култура на народен јазик (сп. Р.Вечерка, 1985, 184-5).
Прашањето за авторството на ilанонскише жишија долго
било претресувано во последниве близу 200 години, а актуелно е и
денес47• Најголем број истражувачи, почнувајќи од Ундолски кој
прв научно го откри СВ. Климент Охридски и како голем писател,

се согласуваат дека автор на двете житија е Климент, а некои се

воздржани48• За тоа дека обете житија се дело на еден автор, СВ.

Климент, има повеќе конкретни докази. Во нивниот јазик и стил
има многу заеднички елементи што се среќаваат и во Похвалаша
на св. Кирuл од св. Климент Охридски. Познато е дека во средниот
век имало практика оној што напишал житие на некој светител,
требало да состави и похвала за него врз основа на податоците од
житието. Св. Климент е автор на две пофални слова за свв. Кирил

и Методиј кои, слично на двете Просшрани жишија се разликуваат

значително по обем, само што сега општата похфала за Кирил и
Методиј е поголема од Похвалаша за Кирuл49•
*

Меѓу првите преводи на Браќата биле Избранише црковни
служби од Служебникош, а таму се содржи и "Тајнаша служба",
Сп. В. Сгојчевска-Антиќ, Ма ке90нска сре9новековна кнuжев
носш, Скопје 1997, 1418.
48

Во својата критична студија Клименш Охри9ски. Живош и

шворчесшво, Софи:л 1988, Кр. Станчев (- Г. Попов) воопшто не зборува

за хагиографската дејност на св. Климент. Во КМЕ П, 1995, 331, кратко
одбеле
ва дека е широко распространето мислеlbето за авторството
(ипи коавторството) на Просшранише жишија на Кирил и МеШО9иј, но
дека тоа не било посведочено со сигурност. Според него ЖК и ЖМ не мо
желе да бидат дело на еден ист автор. Допушта, како и некои други, дека
ЖК можело да биде напишано од св. Климент, а ЖМ
од Константин
Преславски со образложение дека првиот е автор и на Похвалношо слово
на Кирuл, а вториот - на Службата за МетО9иј, но и тоа не е доволен
доказ за нивното авторство.
49

Сп. Б. Сг. Ангепов

Хр. КоДов, Климент Охри9СКu. Собрани

CDчиненUR, том III, Софи:л 1973, 9.
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т.е. лиШурiијаша. Според средновековните сфаќања богослужени
ето, посебно лишурiијаша и црквm71а се наоѓале на највисокото
стапало од хиерархиската скала на вредностите. Според тоа сфа
ќање се осветува и јазикош на кој се извршува најсветнот чин на
литургијата кога на таинствен начин се претвора лебот и виното
во тело и крв Христова и се врши приопштување на верните кон
Христа. Борбата, пак, за народно богослужение, каква што воделе
Браќата, едновремено е и борба за национална култура и ОПШТО
народни праваЅО•
На крајот уште еднаш ќе нагласиме дека, како богослуж
бен староцрковнословенскиот уживал посебен престиж на свеш
тен јазик. Во Моравија тој апсорбирал извесен број моравизми, но
во основата останал непроменет. Како наддијалектен јазик, еден
вид словенски којне, лишен од внатрешен развој како санскритот
или латннскиот, околу 250 години тој се задржал во својата стан
дардна, речиси, петрифицирана форма. Почнувајќи од ХП век во
него започнуваат се повеќе да проникнуваат локални форми од
јазичната средина во која се употребувал и така се настанати разни
варијанти и јазични редакции: македонска, бугарска, руска, српска,
хрватска, со различни подварИЈанти.

Името на Кирило-Методпевиот јазик
7. Во најстарите извори јазикот на свв. Кирил и Методиј се

нарекува [лов'ttlb[К'b. Во ЖМ (ХУ) се набројуваат книгите преведе

ни WT rPbVb[Kd hI blKd B'b (Лов'ttIb[К'b. Црноризец Храбар десетнна патн

во својот мал спис (.) ПНОАЕtlЕХ'" ги повторува зборовите: [ЛОВ'ttlЕ, [ло

B'ttlb[Kbl, [лов'ttlb[Кdd nH[MEtld, (ЛОВ'ttlb[КОУ p'tVb, pOA'b [лов'ttlb[КbIН, [лов'ttlb[Кbl
KtlHrbl, [лов'ttIb[Кblh. БОУКdРh., ПО [ЛОВ'ttlb[КОМОУ hI bIKOY И др. Св. Климент

во Похвалаша на св. Кирил вели дека Философот станал пастир и
учител [ЛОВ'ttI[КОУ hI bIKOY, Bb tlEpd OYMHH Н мрац'!; ШУЦlОУ. Во еден руски
ракописен зборник од xv век е сочуван запис за Презвитер Гри
гориј, книжевник од времето на кнез Симеон: KtlHrbl ;-;d8'tТd БОЖНhI

BEТXdrO, [Kd dIOЦJE ОБрd bl tlOBdrO d8'tTd, пр'tЛОЖЕtlblh. (,)Т rPbVb[KdrO hI blKd в'
[лов'ttl'[КbIН прн KH H БЛ'bГdР((тi;М'b сншоtlЕ rnЕ БОрНШН rpHrOplEМ'b ПрЕ ВНТЕ
pOМ'b. Во булата на папата Јован VШ тој јазик е наречен lingиa
sciavinica, sclavina. Теофилакт во Просшраношо жишие на св. КлиСп. R. Jakobson, "The ВеginШng ofNationa1 Self-detennination in Ешо

ре", Selected Writings, VI, 1, 115-128; I. Dujcev, "П problema delle lingue nazionali
nel Medio evo е gli Slavi", Ricerche slavistiche, 8, 1960,39-60.
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менш истакнува дека Солунските браќа откриле словенски букви
(E: E1)piO'КO'UO't џky "Со. :EeAo EVtJ(o. урсХJlЈ.Ш"Са) и др. Тоа бил општ назив
за словенскиот говор.

Истражувачите на овој јазик од XIX век го нарекуваат

сuшрословенски или црковнословенскu. На хрватски е усвоен на
зивот сuшроцрковнославјански и сil1арославјански за да се дифе
ренцира од словенски во современа Словенија. А. Leskien во својата
Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslaviscllen) Sprache (1909) упо
требил термин

сшароцрковнословенски,

нес во најчеl.'Т
. а

се мисли за најстариот период

(IX-XI

но и

сшаробуzарски.

Де

век), ПРИфатен и на Запад:

француски vieux slave d'eglise, англ. Old Church Slavonic I Slavic; а

црковнословенски за помладите варијанти, почнувајќи од XII век
наваму. Епитетот црковно (-словенски) е нагласен со оглед на не
-

говата намена за црковна, богослужбена употреба. Но бидејќи на

тој јазик има напишано и небогослужбени текстови, со полно пра
во може да се употребува и името сШарословенски.

Колегите од Бугарија, со мали исклучоци, ги критикуваат

двата термина

(сuшроцрковнословенски и сшарословенски) за сло

венскиот книжевен јазик од најстариот период како безизразни, а

инсистираат на називот

"сuшроб'bлzарски"

како најсоодветен. Во

еден полемичен осврт кон ваквиот став, изложен во постхумно об
јавената книга од Е. Георгиев51, Ј. Hamm даде подробна аргумента

ција за неговата

HeOCHOBaH

2.

Навистина по покрстувањето на

кнезот Борис во 865 год. дошло до "слевање" на управниот слој од

Аспаруховите Бугари со потчинетата словенска маса која го при

фатила името како поданичко, а словенскиот јазик се наложил

како официјален во тогаш опширната држава Бугарија. Но тој

процес започнал по создавањето на словенското писмо кога Кирил

и Методиј веќе работеле во Моравија. Во Бугарија за време на

кнез Борис и син му Симеон се уште покрај словенскиот се збору
вал и протобугарскиorз. Меѓутоа, забележува Хам дека во прево

дот на Septuaginta Методиј не употребил ниеден прабугарски збор и
51

Вели1Соl110 9ело нд Кирил и Меl11 09иu, СОфШl1985, 133-141.

52

Ј. Hamm,

"Pojava i razvitak 6iriolometodskog pisma na hrvatskom tlu i
Makedonijom", Кирило-.меI1109иевС1СиОI11 (сl11арословеНС1Сиоl11)
аери09 и Кирило.меI1109ueвС1Саl11а I11ра9иција во Ма1Се90нија, МАНУ,

njegove veze

ѕ

С копје 1988, 172-4.
53 Р. Сефтерски, "Славѕшо-праfuлгарски взаимоотношеНШl в б'bЛ
гарските земи от VII до XI век", Сu.мuозиу.м Славлни и uраб'bлгари, БАН,

СофШl1982, 153.
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заклучува дека инсистирањето на називот сшароболzарскu за јази
кот од најстариот Кирило-методиевски период е "легендарно пре
терување".

Показателно е дека Теофилакт (крај на XI и почеток на хп

век), кој ги смета за словенскu бу:квите пrro ги измислиле Браќата

ПЖКл. гл.

II),

Климента го нарекува (гл.

ХХ) ,,прв

епископ на бу

гарскиот народ" ( оuл..уарrp ул..&n't1J прФtо<; Е1ticr1СФ1tОС; 6 КЛftJlllС; 1Ca8i

cr'tа'tш)54. По смртта на бугарскиот цар Петар

(927-970), наследни
кот на Симеон, Бугарија потпаѓа под византиско ропство. Тогаш
свеста за поранешната политичка и културна слава на I-TO бугар

ско царство, спонтано побудила стремеж кон идеализирање на тој
златен век. Како резултат на такво расположение во XI век веќе

се јавуваат преданија во кои се глорифицираат владетелите и жи

вотот во поранешната слободна држава. Од тоа време (крај на XI
век) потекнува и Буzарскuош аuокрuфен лешоuuс, во кој Бугарите

се претставени како "богоизбран народ". За време на П-то бугар

ско царство во ХШ и XN век еуфоријата за минатата слава уште

повеќе нараснува. Тогаш се јавуваат и кратките (пролошките) жи
тија на свв. Кирил и Методиј, во кои се тие претставени како ,.ро

дом Б1>лгари" и дека својата просветителска дејност ја започнале
пред Моравската мисија во Бугарија. Историската вистина, меѓу
тоа, е поинаква.
Според Хорас Лант5 не е оправдано словенските ракописи

од пред 1100 година да се прогласуваат за буzарскu, .маке90НСКи,

сраскu, РУСКU и др. црковнословенскu, а историски најсоодветниот

термин е општиот назив сшароцрковнословенскu, зашто, бидејќи

се пишувани на различни места (Македонија, Бохемија, Бугарија),

тие содржат и многубројни јазични варијанти во изговорот, rpaMa
тиката и речникот. Не треба да се заборава дека староцрковносло
венскиот е наддијалектен јазик; за основа му послужил тогаш жив
словенски говор од југо-источна Македонија, но потоа врз него се

наслоиле и елементи од други словенски говори.

Во последно време е лансиран и називот сшаро.маке90НСКU

(vieux macedonienne, Old Macedonian) кој, колку и да има оправдание
со оглед на местото каде што настанал и континуитетот на јазикот
што му послужил за основа, не одговара, зашто содржи асоцијаци

54 Зборот уЛШt'tТl освен 'јазик' означува и 'народ' (л.а6с;), аналогно
на слов. hIII bIK'b, затоа родот на о'\)л.уарср м.р. граматички не соодветствува
на уЛШt't\l, ж.р.
55 Old Church Slavonic Graттar, The Hague 1974, р. 4.
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ја со античкиот македонски кој не е словенски. Некои современи
лингвисти се обидоа да го диференцираат името на денешниот
.маке90НСКИ од оној на античките Македонци. Така, италијанскиот

индоевропеист V. Pisani, кој пред Втората светска војна но триесет
тите години објави серија студии за положбата на античкиот маке
донски, во почетокот на педесеттите ги предложи термините mа
сеЈоnе за античкиот македонски, а macedonico - за современиов. Е.

Натр пишува Macedonian за античкиот македонски, а Makedonski за
современиот македонски јазик. Н. Lunt (во приватен разговор) не
наоѓа причина за диференцирање на овие два јазика со посебни
термини, зашто името Macedonian за современиов македонски спо
ред него е општоприфатен а за јазикот на старите Македонци мо
же да се додаде епитетот Аnсiеnt'Њ. На француски и англиски можат
лесно да се дистанцираат термините: vieux : а nсјеnnе; old: ancient, ме
ѓутоа на македонски се внесува забуна со терминот сUШром.аке90Н
ски. Најправилно е јазикот од најстариот период на словенската

писменост да се нарекува сшароцрковнословенски, меѓутоа не тре
ба да се исклучи од употреба и називот сшарословенски поради го
респомиатите причини.

Значење на Кирило-Методиевото дело за словенската
култура
8. На крајот можеме да заклучиме дека просветителската
мисија на свв. Кирил и Методиј кај Словените била истовремено и
далекусежна кулшуролошка м.исија. Таа е пред се органски сврза
на со јазикош и словошо, како средство за комуникација и, посеб
но со "бу:квеното слово" како темел за национална култура. Созда
вањето на староцрковнословенскиот книжевен јазик во IX век е
важен историски настан од европско значење. Освен грчкиот и
латинскиот, староцрковнословенскиот стана четврти литературен
европски јазик во полната смисла на зборот; постари се само гот
скиот (N век), англо-саксонскиот (УП-IX век) и старовисокогер

манскиот

(VШ

век). Преводот и практикувањето на словенската

литургија57, пак, има посебно значење и привилегија. По грчкиот и
латинскиот, словенскиот бил трет европски јазик на кој било доз
56 Р. Нr. Пiеvѕki, "Thе РоѕШоn of the Ancient Macedonian Language and
the Modern Name Makedonski", Balkanistica, Univ. of Mississippi. vol. 10, 1997,

227-240.
57 За високите квалитети на преводот на словенската литургиј а в.
Р. Јакобсон во следната белешка.
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волено да се извршува литургија со што, според средновековното
сфаќање, тој се осветувал како и чесните дарови на службата што

се осветуват со негово посредство.

Од огромно значење е делото на Браќата и поради идеоло

шката подлога која, како силен фактор за понатамошен прогрес,
ја поттикнала акцијата за создавање и книжевноет на тој јазик.
Црковната поезија на словенски, во почетокот преводна, се рако
водела од етимулот на византиската норма. По зборовите на Ја
кобсок'8 тоа е факт кој не смее да се одрекува или минимизира.
Но, нецелосна и необјективна би била прететавата за словенската
култура ако таа се прикажува само како пасивно и механичко по

дражавање на византискиот канон. Односот меѓу византиската и
словенската

химнографија

е сличен со оној во иконографијата. По

својата надворешна форма и внатрешна содржина, тие се во соод

ветна зависноет од византиската, но содржат и свои специфични
одлики. Треба да се признае длабоката важноет на византискиот
модел со универзално значење, но при тоа да не се потцени и само
етојната творечка словенска варијанта.
Просветителската дејноет на Солунските браќа меѓу Сло

вените, овозможена од Византија поради дипломатски и полити
чки

цели, била тесно сврзана со црквата, но последиците

што

про

излегле од неа далеку ги надминале црковните потреби. Паралел

но со преводите на црковните книги, словенските просветители
свв. Кирил и Методиј, а потоа и нивните следбеници, создавале и
оригинални творби на јазик кој дотогаш немал ни писмо ни писме
на литература. Преку сложеното зближување и оддалечување
меѓу етарословенскиот и византискиот грчки, кое доаѓа до јасен

израз особено

во

песните на каноните што почнале самостојно да

ги соетавуваат Браќата и нивните ученици, се крие убавината на

творечка автономноет и суверена полноправноет меѓу словенската

и византиската словесна (и ликовна) уметноет, како што забеле
жува Р. Јакобсон

(1963, 166).

Нивната мисија имала и поширока порака кон безбукве
ните европски народи, имено и тие да се угледаат на Словените.
Германецот Готфрид од Вајсенбург (Елзас), близок до времето на

Моравската мисија, како сведок изјавил дека "сега веќе мнозина
угледни мажи почнуваат да пишуваат и да го слават Бога на соп
58

"TdHNdhl (ЛОУЖbБd Константина Философа и даЛbнеишее раЗБИ

тие старосл. поззии", Зборнuк ра90ва Вuзаншолошкоi uнсшuшуша, књ.

8,1, Веосрад 1963,153-166.
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ствениот јазик и дека Франките во тој поглед не треба да изоста
нат" (сп. MMFH, d. П, 321).
Така, контактите меѓу византиската цивилизација и Сло
вените, преку просветителската мисија на Солунските браќа, збо
гатена со прогресивните идеи на Константин Философ, од балкан
скиот, поточно македонскиот простор,
север, запад и исток.

се

одразиле и подалеку на

VП
ОХРИДСКИОТ КНИЖЕВЕН ЦЕНТАР

И СJIОВЕНСКАТА ПИСМЕНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА

Период на Кирило-Методиевите ученици
"Со зборови си ги упатил народите кон

верата Божја, ...преславно осветлувајќи
ја темнината со знаменија ..., Клнменте."
(Од тропарот на св. Климент Охридски)

1. Кога gajHo започнатото просветителско дело на словен
ските апостоли во Моравија по кратко време било насилно спре
чено,

се

покажало дека најдобри услови за понатамошен развој на

словенската писменост има на Балканот, каде што таа и

се

заро

дила1. Моравскиот кнез Растислав, на чие барање била подготвена
мисијата од највисоки византиски државни и црковни претставни
ци (императорот Михаил Ш и цариградскиот патријарх Фотиј) во

862 год.,

ги

примил словенските апостоли

со

голема радост, зашто

можел да го слуша евангелското слово на "свој јазик". Но, познато
е дека таму положбата набргу се влошила и Моравската мисија не
мала долг век. По смртта на архиепископот Методиј, неговото ме
сто

го зазел Баварецот Вихинг, огорчен противник на словенската
1

Почетоците и развојот на словенската писменост, како што ви

довме горе, биле најподробно истражувани во текот на последниве два
века, но остануваат уште спорни прашања на кои често се давани различ
ни и спротивставени одговори. Во споредба со моравскиот период бал
канскиот е значително подобро познат, меѓутоа историските податоци и
за него се фрагментарни. Од посебна важност за нас е еден неоспорен и
ОПllIТопризнат

фа кт што двајца од најдоближените Кирило-Методиеви

ученици, свв. Климент и Наум, во југозападна Македонија организирале
книжевен

расадник, од каде што продолжиле да се шират на сите словен

ски страни не само просветителските идеи на нивните учители, а и зрели
плодови од самите нив.
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просвета. Тој успеал да издејствува од папата Стефан V да го
забрани словенското богослужение, а со поддршка од световната
власт на кнезот Светополк покренал жестоко гонење на Мето
диевите ученици, кои биле фрлани во темница, оковани во железа,
продавани во ропство или протерувани со војници од границите на
Моравија и Панонија. Едни од нив се упатиле во Бохемија, каде
што кратко време (до крајот на XI век) продолжиле да го извршу
ваат богослужението на словенски јазик. Други, по тешки страда
ња, нашле добар прием кај бугарскиот кнез Борис 1. Тројца од нив,
според оаШUр1l0ШО жuшuе на св. Клu.меllШ (гл. ХУ), Климент,

Наум и Ангелариј, стасале во Плиска преку Белград, а извесен
број од учениците, по заобиколен пат преку Венеција и Цариград,
дошле во Бугарија2• Од извонредно големо значење за спасување
то и продолжувањето на словенската просвета е што двајца од нај
даров итите Кирило-Методиеви ученици, свв. Климент и Наум, по
кус престој во престолнината, биле "испратени" во југозападна
Македонија, Охридско, каде што најдоследно ја продолжиле про
светителската дејност на словенските апостоли.

Охрид антички и средповековен кпижевен
и културен центар
-

Просветната, црковна и книжевна дејност, со која светите
Климент и Наум станале основоположници на прочуениот Охри9-

ски Кlluжевеll цеllшар, се протегала на поширок ареал во деволска
та и охридската котлина, а градот Охрид, познат и со поранешните
2 Сп. најстарото житие на св. Наум и ТеоФилактовото Оашuрно
жШ11uе на св. Клименш (гл. ХЈ, 34). Познато е дека Браќата имале сора
ботници уште во самиот почеток кога се подготвувале за Моравската ми
сија (сп. ЖК гл. XIV и жм гл. У). Нивниот број многу порасн"л во Мора
вија и Панонија. По смртта на Методија 200 души од нив биле продадени
на трговци-Евреи во Венеција. Mefyтoa, малкумина се познати по ИМ"е.
Покрај седмочислениците, меѓу кои спаѓаат и свв. Климент и Наум Охрид
ски (сп. Свешила незаО9НU, 357-384), со сигурност се знае дека Методиев
ученик бил и Константин, подоцна епископ Преславски, а во "книгата за
побратимените монаси" од манастирот Рајхенау на едно островче во Бо
денското Езеро (Баварија), каде што бил затворен Методија две ипол го
дини (870-873), покрај имињата на Кирил и Методиј, се спомнува двапати
(на грчки и латински) уште една група од 5-6 души, веројатно придружии
ци на Методија: Игнатиј, Лав, Јоаким, Лазар, Симон и Драгаис. Во латин
скиот список отсуствува името Лазар, а во грчкиот Драгаис. И тие обра
зуваат симболична група на седмочисленици, како првите, сп. П. Динеков,
Кuрило-МеШО9. СШУ9UU, кн. 8, 1991, со цитирана литература на стр. 7.

УII - Охр. книжевен центар и слов. писменост во Македонија

245

културни традиции, презел водечка улога. Кон крајот на IX век,
покрај Плиска и Преслав на исток, Охрид станал главен центар на
словенска култура во југозападниот дел на Балканскиот Полуос
тров. Од Охрид преку црквата со епископско седиште и во прет
словенскиот период зрачела византиска култура која неоспорно
укажала позитивно влијание и на словенската средина. Не помал а
културна улога Охрид имал и во антиката.
Ретки се rpадовите со така долга урбана и културна тради
ција како Охрид. Тој опстојувал без прекин низ целиот антички пе
риод под старото име Lychnidos, ја надживеал пропаста на антички
от свет и на истото место под ново, словенско име, продолжил да
живее и во средниот век. Построен во прекрасен природен амби
ент покрај големото Бело Езеро, на една од најважните римски
магистрали, Уја Egnatia, што по најкус пат го поврзува Запад со
Исток, тој претставувал важен административен, културен и тр
говски центар во антиката3• Многубројните артефакти, најдени во
rpaдoт и во неговата околина, укажуваат на силно хеленистичко
влијание. Од старите култури што се мешале и повремено се сме
нувале, често проследени со пустошења, останале материјални
траги се до денес4• Од содржината на релативно големиот број
(околу шеесеттина) досега откриени антички натписи на rpчки", се
гледа дека овде живееле и работеле и учени луѓе, писатели и пое
3 За историјата на Лихнид во античкиот период сп. Ф. Папазоглу,
1957,224-230; 1988,74-76,92-94,260-261,304-311, а за ранохристијански
от период в. В. Маленко, 1989, 3-23.
4 о>чуваните големи камени блокови од монументални зrpади,
како и дел од оrpомниот театар покажуваат дека во rpадот цутела висока
цивилизација и култура. Во стариот Lycbnidos култовнте на ,,rpчките"
божества: Асклепиј, Дионис, Талија, менадите и др. се документирани на
сцени во релјефи на лихнидскиот антички театар и, заедно со римските
култови на Фортуна, Меркур, Јупитер и др. се потврдени преку многуброј
ни артефакти. Освен тоа, култот на синкретизираната источна божица
Изида овде се јавува и во хеленистичко-египетска иконоrpафска форма, а
во хеленистичко-романски стил како lsis-Fortuna. сп. Вера Битракова
Грозданова, 1987. Но, тоа не значи дека врз вакво културно наследство
биле поставени основите на Охридската школа. Античко културно на
следство, неоспорно, се прелеало во византиската христијанска култура,
каква ШТО кај Словените насадувале солунските Браќа и нивните учени
ЦИ, но во суштина таа значително се разликува од првата. Школата на свв.
Климент и Наум не била обична ,,школа на хуманизам", како што сакаат
да ја претстават некои современи автори, а духовна, евангелска.
5

Сп. insспрпоnеѕ Graecae, vol. Х, Pars П, Fasc. П, lnscriptiones Macedo

niae Septentrionalis, BeroliniМIМ (1999),nn. 352-411, рр. 175-203.
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ти. Континуитетот на писмената и книжевната традиција овде не
бил прекинат и по словенизирањето на овој pemoH.

со дејноста на свв. Климент и Наум кон крајот на IX и по
четокот на Х век Охрид станал уште поважно книжевно жариште
на словенски јазик. Таква улога, со променлив интензитет и, осо
бено како значаен црковен центар, тој имал и во текот на целиот
среден век. Од местата каде што во IX и Х век на Балканот се раз
вивала и ширела словенската писменост, само Охрид останал до

денес да сведочи за иск.,тrучително важната просветителска дејност
на словенски јазик. Додека Велехрад и Плиска денес се само архе

олошки локалитети, а од Преслав останале купишта урнатини,
Охрид и неговата околина продолжува да го чува споменот на тој
значаен историски настан со видливи остатоци од тоа време. Нај
големи заслуги за организирањето на Охридскиот книжевен цен
тар има св. Климент, еден од најдоблнжените и најдаровитите Ки
рило-Методиеви ученици, кој прво како учител во тој крај подгот
вил терен, а потоа како прв епископ на словенски јазик, со помош

на својот соподвижник св. Наум, m поставил и зацврстил темелите
на ова велико дело со далекусежни последици.

Малубројните споменици, извори за периодот на Кирило
Методиевнте ученици досега се многу пати најподробно проучува
ни. Како резултат на тие истражувања 'многу нешта, порано диску
табилни, денес се наполно разјаснети и општоприФатени како не
оспорни историски вистини. Меѓутоа, остануваат и многу други се

уште спорни и дискутабилни прашања. Разликите во читањето на
изворните текстови, а особено во нивната интерпретација, внесува

големо шаренило и неуедначеност во мислењата на различните
автори. Познато е дека најстарите и најбогати со податоци извори
како за словенските првоучители, така и за основоположниците на
Охридскиот книжевен центар, се уметнички литературни творби
со дидактичка цел, житија, напишани на повишен тон во духот на
византискиот книжевен род хагиографија. Не смее буквално да се
разбира се што се кажува во нив, а преку строга научна критика на
текстот треба да се издвојува историската вистина од легендарни

те украси. Таков еден богат со податоци извор е и Оашuрношо

жuшuе на св. Клu.м:енш од Теофилакт, охридски архиепископ од
околу 1078 до 1108 година, што исто така бара критичен однос кон
текстот6•
б За авторството на ова житие се воделе долги дискусии, сп. К.
Нихоритис (1990, 112-139; в. и долу гл. УIII бел. 1), но судејќи по реторски
от стил на житието и високата богословска ерудиција, со полно право тоа
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Причини за "испраќање" на Климент и Наум
80 Македонија
2. Во спомнатото опширно грчко житие од Теофилакт

Охридски, каде што подробно е опишан патот на свв. Климент и
Наум од Моравија до Плиска, ништо не се кажува директно и отво
рено за причините зошто по извесно време тие биле испратени во
најоддалечениот крај од државата (Климент од кнезот Борис по
неколку месеци, а по седум години и Наум од Симеона). За причи
ните не се зборува ни во најстарото Наумово житие, кое со полно
право се смета за втор дел на е91lО заедвичко житие за свв. Кли
мент и Наум од нивни анонимен ученик. Прашањето, кое спонтано
отвора простор за различни толкувања, досега често било претре
сувано.
Одговор на ова прашање со опширно образложение се
обиде да даде и И. Добрев (1985, 129-160). Некои од неговите дово
ди, изложени со нему својствената ерудиција, се неоспорни, но тој
застапува и некои ставови, главно, познати од порано, што се не
прифатливи. Во врска со причините за префрлувањето на дејноста
на свв. Климент и Наум во Македонија тој наоѓа обмислен дипло
матски потег на кнезот Борис 1. Од анализата на приликите во Бу
гарија и на Балканот по покрстувањето на кнезот7, јасно се пока
жува дека до единствено трајно решение на спорот меѓу рим и Ца
риград околу Бугарија и деФинитивното разрешување на статусот
на Бугарската црква како самостојна, можело да се дојде само пре
ку словенизирање на црквата во содејство со Кирило-Методиевите
ученици, прогнати од Моравија. Кнезот Борис ја согледал опаснос
та од византиското свештенство кое преку христијанската пропо
вед на грчки спроведувало елинизација. Тој имал за цел да ја слове
низира својата држава, но се додека црквата се наоѓала во рацете
му се припишува на Теофилакт Охридски. Буквалното читање и разбира
ње на неговите поетски метафори и реторски алегории им дале повод на
некои современи автори да тврдат дека Климент организирал во IX век
прв европски универзитет, каде што покрај хуманитарните науки и разни
уметности, "подробно се изучувале и агрономија, медицива, посебно пси
хијатрија" и др., сп. Клименш ОХРU9СКи. СШУ9UU, Скопје 1986, 156-159.

7 Кога по прогонството од Моравија Методиевите ученици дошле
во Плиска, затекнале византиско свештенство. Според решението на Ца
риградскиот собор од 870 г., како што беше горе спомиато (гл. VI, т.6), ла
тинското свештенство морало да му отстапи место на грчкото. Тогашни
от цариградски патријарх Игнатиј за новопокрстените во бугарската др
жава поставил Грк за архиепископ и повторно било воведено богослуже
ние на грчки јазик.
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на византиското свештенство, словеШfЗацијата била невозможна.
Затоа подготвувал план да се ослободи од грчкото свештенство и,
радо ги прифаќал учениците на Методија. Поради тоа, претполага
Добрев, кнезот наuравuл 9oZ0вор (подвлекол П. Хр. И.) со Кли
мента за воведување словенска просвета и богослужение на сло
венски јазик, но тоа требало да се изведе постепено, според црков
ните канони, без отворени судири со Цариградската патријаршија
и со ВИlIIето грчко црковно раководство во Бугарија. Увидел дека
таква реорганизација можела да започне во југо-западните краи
шта на неговата дРжава, во областа наречена од Теофилакт Кут
8
мичевица , зашто таму власта на ЦаРllградската патријаршија би
ла послаба, отколку на исток, бидејќи тие краИlIIт а порано потпа
ѓале под јУРllсдикција на PIIмcкaTa црква.
Неоспорно кнезот Борис, полагал големи грижи за Кли
мента. Во крајот каде што го испратил, според податоците од Тео
Филактовото житие, тој прво извршил административна реоргани
зација, 1IМeHo, ја издвојил областа, т.н. куш.мuчевuца од Кошок:u/
Така е наречен првиот центар на хриегијанизација во Македони
ја на словенски јазик и со словенско писмо. Називот КуШмuчевuца е спом
нат само овде во жнтието (гл. XVП) и никаде на друго меего. Во ракописи
те се јавува во неколку варијанти: KO\YC!lt1: tvi1: av (ОХРИдски ракопис од
збирката на В. И. Григорович N" 818, од XIV или xv век, сега во Москва),
KO\)'!!ll1: Lr3(1: av (изд. на А. Пампереј во Виена од 1802 год. и на М. Гора во
Мосхополе, 1741/2, сп. и Хр. Меловски, 1996, 123), K01)'!!lLVi1: lVac; (А. Ми
лев, 1966, 124); КО1)'!!lL1:Џvас; (Ватопедски, N". 1134, К Нихоритис, 1990, 208).
Неоспорно, тоа е географски назив, кој во ваква форма не е документи
ран на ниедна географска карта. Името е општоприфатено како КУШмU
чевuца, но фактот што тоа се јавува во повеќе варијанти, укажува дека
нешто кај него не е во ред. Долго се спорело, а и се уште се спори за уби
цирањето на облаега, а сосема периферно за етимологијата на името.
Познато е дека имињата на лица и меега, БИдејќи се изолирани од контек
егот, лесно подлежат на коруптели особено кога ги употребуваат лица од
другојазична припадноег. За тоа како можело да дојде до коруптела на овој
топоним и како евентуално тоа гласело во протографот, кој по секоја веро
јатнocr бил напишан со глаголица, в. повеќе подробности долу Annех А.
9 Гл. XVII, 53: ЕК 1:01) KmoKlo'l.). И генитивската форма Kmoкlo'l.),
која може да БИде од лично име K01:0кlOC; или од топоним KmoкlOY, и е еден
трах legomenon, се среќава само овде. Според Туницки, о.с., тоа е топоним,
изведен од грч. KCX:tOYtLкUC; или ка1:01:ОСОС;, кој означува 'Долна земја', веро
јатно јужна Македонија, што е прифатено и од Фр. Дворник. Ако се има
предвИд називот *КУШЛU1lUца, кој обично означува ридски крај, возможно
е КОШокuј, адаптиран грчки збор, да значи' Долна (крајморска), рамни
чарска облаег'. Но иего така тоа може да биде и лично име, со што се до
бива убава смисла, имено дека Борис му ја одзел на управникот Котокиј
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и му ја предал на нов управник Добет, или Домет, кој бил посебно
задолжен да му помага на Климента за да може овој полесно да ја

извршува својата учителска дејност1О• Испратил наредба до жите
лите на Деволскиот крај да го прифатат светителот
обезбедил добри услови за живот и работа

со

со

почит; му

тоа што во Девол,

каде што било седиштето и на комитатот, му дал три куќи што

се

одликувале по својот раскош, а им припаѓале на лица од комитски
от род, згора на тоа му подарил и места за почивка околу Охрид и
Главеница. Судејќи по тоа, претпоставката на Добрев дека испра

ќањето на Климента во југозападна Македонија било "според од

напред направен план и договор", изгледа логична. Има и други

бугарски слависти кои исто така сметаат дека испраќањето на
Климента во Кутмичевица било дел од просветната политика на
кнезот Борис11• Меѓутоа, овде се превидени важни моменти од
настаните што му претходеле на Климентовото "испраќање" во
Македонија. Климент и Наум, навистина, биле радо примени од

кнезот, но прашање е дали сета црковна и културна средина во

престолнината била одушевена од нивното пристигање и дали тие

можеле да го прифатат она што се барало од нив.

Црковните функционери, по народност Грци, кои близу
дваесет години раководеле
ле

со

со

Бугарската црква, веројатно истапи

недоверба кон "варварското" словенско писмо, Кириловата

глаголица. Освен тоа, тие отворено обвинувале дека словенските

преводи на Библијата и дРугите ЦРЈ5:0ВНИ книги не биле точниl2, а

областа *КуШлиница и му ја предал на Добета. Изгледа и ова име е оште
тено и бара сериозна лингвистичка емендација.
10

Познато е дека Климент бил испратен во Деволскиот крај за

учишел. Звањето учишел во христијанската црква било специфнчно, сп.
К. Куев, 1974, 94-100; П. Хр. Илиевски, 1995, 17-29, сп. и 1999, 281с. За

учители се избирале способни лица што имале дар на слово. Ова звање
свв. Климент и Наум го имале уште додека биле во Моравија, а како так
ви биле пречекани и во Плиска, сп. Оаширношо жишие на св. Климент
гл. XII, 35, XVI, 48, А. Милев, 1966, 110-11. Во источната црква учителнте
биле духовни лица, кои му припаfале на клирот и биле во ранг на свеште
ници,сп. М. З. Поснов, 1964, 114,119, но со работата не би"'Iе сврзани само
за едно место. Како и апостолите тие оделе од место до место,поучувале
и извршувале богослужби.
11

Сп. Кр. Станчев, "Охридско книжовно средиште", Кирuло-ме
/l, Софии, 1995,905-911, со селективна библио

тО9иевска енциклоuе9UR

графија.

12

Според И. Добрев (Сmaробмzарска лишерашура 9,1981, 22

23) ТракШаШош за преведување на библиски и богослужбени текстови,
којшто според него бил напишан во Преслав од 10ан Егзарх или некој
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предупредувале дека тоа води кон еретички отстапувања од чис
тата христијанска вера. Правилна е констатацијата на Добрев дека
бугарските кнезови Борис и Симеон морале да се сообразуваат со

внатрешните прилики во земјата и дипломатски да избегнуваат
отворени судири со духовното раководство санкционирано на Все

ленскиот собор во 870 г. Но, не може да се прифати неговиот став

дека во Плиска, непосредно по пристигањето, Методиевите учени
ци се зафатиле со нов uревО9 на богослужбените книги и дека за
кусо времеlЗ биле возобновени преводите на Изборношо еваН2е

лuе, Изборнuош аuосшол, Псалшuрош и избрани старозаветни че
тиваl4, дека при тоа зел важен удел и Климент, кој "C"bставил на
ставленШI за празници и оБIЦИ похвални слова за апостоли и мпче

ници" (о.с. 146-147). Всушност, таа работа, како и ревизијата1Ѕ на
преводот, возобновувањето и комплетирањето на библиските и

богослужбените книги бил процес што траел подолго време, а не

само неколку месеци колку што останал Климент во Плиска.

Треба да се забележи дека оваа теза не наоѓа потврда во
ниеден од старите словенски и грчки извори. Во Оuшuрношо жu

тие на Клu.мeНii1a, каде што доста подробно се зборува за негова

та книжевна дејност, нема ни збор за ваквата активност во Плиска.

Образложението дека Теофилакт не бил информиран за таа рабо

та не држи, зашто тој го напишал житието според словенски извор
од Климентов ученик, кој сигурно не би пропуштил да одбележи

еден ваков голем и важен потфат. Ваква активност Теофилакт му
припишува на Климента во периодот по неговото ракополагање,
кога крај себе го имал за соработник и Наума.
друг автор од Преславскиот книжевен центар, претставува заштитна реч
против духовници кои ги обвинувале Кирило-Методиевите ученици дека
старословенскиот превод на евангелието и на богослужбите не биле точ
ни во догматско-богословски и јазичен поглед. Анализирајќи го подробно
Маке90НСКUOШ uерzаменшен кирилски лucш,кој исто така содржи фраг
меит од Тракшашош, Ф. Мареш (Slovo 32-33,1982-3,5-14) даде аргумен
тирано и убедливо решение дека е тој, всушнст, еuилоi на св. Методиј кон
преводот на Ошкровение, и на целиот Нов ЗавеШ.
13

Тој овде

се

повикува и на Г. Попов, Болzар. езuк 32,1982,3- 26.

14 Сп. П. Хр. Илиевски, 1995,26-27 (Свешила незаО9НU, 292-93).
15

Ревизија неоспорно имало во првите години по доаfањето на

Методиевите ученици. Тоа Добрев нагледно го покажа со анализата на
Суарасалскuош зборник, сп. Болzарскu езuк 28,1978,89-98,но овде се ра
боти само за замени на одделни, најчесто, грчки зборови, или архаизми и
моравизми, со зборови што
нов превод.

се

употребувале во Источна Бугарија, а не за
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Тезата за ревизија и комnлетирање на сите богослужбени
книги за неколку месеци од престојот на св. к,lимент во Плиска е
неодржива, зашто просто е невозможно за така кусо време, од
крајот на 885 г. до пролетта на 886 г., да се изврши така обемна и
разновидна работа. Православното богослужение е извонредно
сложена материја, комбинирана од неколку циклуси: дневен, сед
мичен, месечен, одн. календарски, во голем дел од годината пре
плетена и со пасхалниот циклус. За оформување на ваква компли
цирана материја со поетска содржина и разнообразна тематика,
потребно е и повишено настроение, какво обично се стекнува при
подготовката за празникот. Така материјалот се собира преку цела
година, а во текот на следната, оди. следните години, кога пак ќе се
празнува истиот празник, текстовите се Дотеруваат и подобруваат.

И во похвалните слова на св. Климент, кои исто така се вклучува
ни во службите, се забележуваат варијанти, веројатно од авторски
редакции. За време од 5-6 месечен престој на Климента во Плиска
такви Дотерувања на богослужбените текстови се апсолутно не
возможниl6•
Ревизијата на преводот не можела да почне без знаење и
наредба на кнезот. Во почетокот Методиевите ученици и во Плис
ка се служеле со глаголицата17, но набргу се наметнал проблемот
околу изборот на друго писмо. Прифаќањето на кирилометодиев
ското книжевно наследство во Бугарија отворило еден тежок про
блем пред државните управници, имено: дали да се усвои глаголи
цата на Константин-Кирил Философ како своеобразно словенско
писмо, или пак да се прими како официјално грчкото, приспосо
бувано со долгогодишна употреба 18 во државната администрација
и меѓу Јужните Словени, кои веќе навикнале на него.
16 Контакти меѓу КТIимен'Г и Наум од една страна и книжевните
работници од Преславскиот книжевен центар неоспорно имало и подоц
на. Неодамна, кон крајот на седумдесеттите и почетокот на осумдесетти

те години се откриени докази дури и на соработка меѓу Климент и Кон
стантин Преславски при составувањето на канони за Прешuразненсшво
на РОЖ9есшво Хрисшово од Климента, а за БО20јавление од Константина,
сп. Г. Попов о.с., И К. Станчев

Г. Попов, 1988, 112-219. Но тоа не значи

дека каноните биле составени во 885/6 г. во Плиска. Веројатно со договор
меѓу Константина и Климента бил преведен и шриО90Ш: Посниош ШРU09
од првиот, а Цвеt71НuОШ ОД вториот, и тоа пред крајот на животот СП.
ТеоФилактовото Жишuе на Клu.менша, гл, XXVI, 73: "ГО додал оној дел од
ТриО90Ш пrrо недостигал ... од Новата недела до Педесетница".
,

17

Сп. Г. Попов, оо.с.

18

Сп. Б. Конески, 1986, 13.
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Прашањето зошто Климент бил толку брго отстранет од

Плиска

го

има поставено уште

славист В. Вондрак

(1903, 124),

во

почетокот на веков чешкиот

кој забележал: "Многу ми е веро

јатно дека Климент баш поради кирилското писмо (кое е всуш
ност грчко, проширено со

14

букви од глаголицата за специфич

ните словенски гласови), што се заведувало во Источна Бугарија,
се уклонил на запад во Македонија, каде што без сомнение гос
подствувал и јазикот што повеќе се доближувал до наречјето
воведено од словенските апостоли во старата црковнословенска
писменост" .
Рускиот славист Г. ИлhИНСКИЙ

(1931,79-88) исто така пред

ложи реконструкција на црковно-државните прилики во Борисова
Бугарија од времето кога пристигнале Методиевите ученици и на
спорот што тогаш искрснал околу т.н. "азбучно прашање". Тој со
многу поостри зборови го образложи "отстранувањето" на Кли
мента и lIayмa од престолнината. lIагласува дека Методиевите
ученици, кои ги донесле глаголичките книги во Бугарија "не пре
ДИзвикале насекаде само восхит" и потсетува на реакцијата од гр
чкиот клер, кој ако и приви кнал кон словенскиот јазик, немал ни
каква желба сега да учи ново комплицирано писмо. Посебно се за
пира на едно од решенијата на lIародниот собор од

893

г. со кое

Симеон сакал да ја санкционира замената на грчкото со словенско
духовенство. При тоа забележува, "бидејќи готови кадри на сло
венско духовенство, што би можело да го замени грчкото, во тоа
време уште немало, па и не можело да има, на Симеона не му пре
останувало ништо друго, освен да му предложи на Соборот ваков
компромис: словенскиот јазик се прогласува за официјален јазик
како на државата така и на црквата, но писмото треба да остане
чисто грчко во својата основа" (о.с.,

83),

додавајќи дека Симеон

како грчки воспитаник можел да биде особено приврзан кон гр
чкото писмо

И

да го протежира.

ДеФинитивното оформување на кирилицата како офици
јално писмо можело да се изврши лесно ако се има предвид дека
веќе имало една сосема добро устроена словенска азбука - глаго
лицата. Требало само, вели Иљински, да се најде едно лице коешто
го владее совршено грчкото и глаголичкото писмо и да се согласи
да ја изврши реформата "по образец и мерка на првото". lIајпри
родно било Симеон да се обрати со таква порака кон најдаровити
от, најенергичниот и најпросветениот ученик на Методија - кон св.
Климента (о.с., 84).
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Има индиректи докази дека тоа и го сторил. Во Оашuрно

шо жuшuе на св. Клименш од Теофилакт (гл. ХХ, 61-62) се вели
дека Симеон го повикал Климента веднаш по стапувањето на пре
столот, а тоа изгледа се совпаднало со Соборот што се одржал
есента 893 г. Иљински допушта дека би се очекувало, "Климент да
го за земе местото на главен помоппшк на Симеона, да биде spiritus

mоуenѕ во сите негови црковни и културни иницијативи". Но тоа не

се случило. Наместо да остане во Преслав, Климент бил испратен
во најдалечната покраина на дРжавата. "Овде", вели ИЛbИНСКИЙ,
"до самата грани:ца на Албанија, за него била скроена Величката
епископија... како во Македонија да немало и други епископски ка
тедри, побогати и познаменити. Таа околност го прави назначува
њето на Климента во македонската зафрленост повеќе слично на
недоволна почит и прогонство, отколку награда за неговата осум
годишна неуморна служба во полза на словенската просвета. Јасно
е дека паднал во немилост кај кнезот. А зошто?"
Одговорот на ова прашање Иљински го наоѓа во отказот
на Климента да учествува во cocrавувањето на новата азбука. Тој
претполага дека нешто слично се случило и со дРугиот виден со
работник на Методија, со св. Наума. Познато е дека по доаѓањето
од Моравија, Наум бил задржан во манастирот Св. Пантелејмон
крај Преслав, каде што развил жива книжевна дејност. А сега, спо
ред Иљински, "Симеон бил принуден не само да се откаже од него
вите понатамоIlШИ услуги, туку, како што се вели во неговото нај
старо житие, го 'пушти', а ВСУIlШОСТ го изгнал во еден од најодда
лечените 'мечешки агли' на Македонија, на тукушто ослободено
то учителско место на Климента,,19.
Реконструкцијата на историската положба од крајот на IX
век во Бугарија, што ни ја претставува Иљински, можеби е со "по
подвлечени штрихи" по однос на непосредното реагирање на лич
ностите, но ,,дека таа слика е, всушност, близу до полната висти
на", констатира Б. Конески (о.с. 16),,,ни го покажува поарно од се
друго понатамошното становиште на Климента и Наума. Тие беа
создателите на Охридската книжевна школа што се разви во едно
силно жариште на сесловенска писменост. Нивната школа ја при
19 О. с. 84-85. Реформатор на азбуката, според Иљински, Симеон
нашол во лицето на Константин Преславски. Иљински уште претполага
дека подоцна, поради мешањето на имињата на Константин-Кирил и Кон
стантин Преславски (преку хијазам) се дошло до тоа, на новата азбука да
Й се даде името кирилиЦG, иако св. Кирил, всушност е инвентор на глаго
лицата.
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грна глаголицата20, која уште долго ќе се задржи во Македонија, а
тој факт е најочевидна потврда за опозиционото становиште на са20

Сите сочувани ракописи со глаголица, освен Киј., од Х-Х! век:

30zрафскошо ев., Синајскuoш uсалшир и евхоЛ02иј, Маке90нскише лис
шови, Мариинскошо чешвороев., Ace I4ДHoвOlиo ев. и др., потекнуваат од

овој центар.

t. Трифуновиќ (2001, 9-23,72 ѕ.) наоѓа дека тогаш и во Срби

ја имало широка употреба на глаголицата, а за најстар и најважен таков
споменик од српска редакција го зема Мариинскошо чеШвороеванzе.лие.
При обидот да го претстави Мар. како српски ракопис од првата половина
на xl век, тој приведува познати аргументи, спомнати од Јагиќ уште во
крајот на XIX век (1883), имено, замената на ж со оу, повремено мешање
на '" со

н,

зборот '<ОКОТ'/' (петел) и некои други, што ги допуштал препишу

вачот. Трифуновиќ го игнорира фактот дека споменикот е препис од ма
кедонска предлошка, нити, пак, спомнува некој од многубројните крити
чки осврти за српското потекло на споменикот (сп. Т. Мострова, к.-М.Е.,
s.v.). Во почетокот на хх век Ф. Фортунатов, во Зборникот посветен на
Ламански

2, Спб, 1908, 1470-1475, забележува дека мешањето на ж со оу

не може да служи како доказ за српско-хрватско потеКЈIO на ракописот,
зашто нема замена на h. со Е. ВО 1986 год. Б. Конески ЏФ42, 67-70) укажа
дека препишувачот редовно се коригирал кога ќе забележел дека напи
шал и наместо '" со што пројавил сознателен однос кон фактот на отста
пување од нормата, а така не постапувал во случаите на мешање ж со оу и
заклучува дека таква положба би одговарала поскоро на руско отколку
на српско посредство. Според јазичните особености на еден споменик
обично се одредува дијалектната област и просторно се лоцира каде на
станувале преписите. Но, забележува Конески (о.с.) при тоа се губи од
предвид дека во посебно значајни и активни центри, како Света Гора, мо
желе да се собираат луѓе од разни краишта и да соработуваат. Преписот
на Мар. бил извршен во Света Гора, каде што во тоа време имало и руски
монаси. Е. НемировсКИЙ, "К истории ОТКрМТlliI и первичного изучеНИSI
глаголического MapUUHCKOZO чешвороеванzе.лuл", Ѕ[0\10 47-49, 1997-99,
33-56, врз основа на архивски необјавени материјаЈfИ заклучи дека рако
писот бил најден не во манастирот Св. Богородица во Ксилург, а во ски
тот Св. Атанасиј на Света Гора.
Посебно треба да се нагласи дека Мар., кое е палеографски тесно
поврзано со 30Zp., Асе.ц., Син. ас., Син. евх. и други споменици што потек
нуваат од Охридскиот книжевен центар, е повеќеслоен ракопис. Содржи
архаизми и некои иновации. Деназализацијата на ж и промената во оу, на
вистина, може да укажува и на српски рефлекс, допуштен од препишува
чот, но тогаш би се очекувала доследно и замени на h. со е, а таква нема.
Назалниот елемент на h. со вредност на Ж, овде е јасно документиран во
името "AEKCh.AfI080Y. Во најстариот слој на овој ракопис има поголем број
фонетски особености кои можат да се поврзат само со македонското ја
зично подрачје, како вокализација на еровите во силна позиција, на пр.

'/,

во о: tI"POAOCb, VA08tKOTb, b во е: ДbtlECb; премин на 1. во bl, И обратно: СА'bШh.Т'b,
Б'b8ШIО, т'b = Tbl И др., ретка особеност својствена на југоисточните маке
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мите нив кон новата грцизирана азбука, израз на нивното несогла
сување во овој поглед со културната политика на Симеона".
Раководен од истите побуди, најревносниот поборник за
Кириловото глаголичко писмо и дело, св. Климент, сигурно му се
спротивставил категорички и порано на кнезот Борис, заради што
бил отстранет од престолнината. Со оглед на сето тоа, тешко мо
же да се допушти дека меѓу него и кнезот Борис спонтано дошло
до некаков доброволен договор и однапред обмислен план за него

вото "испраќање" во Македонија. Но Борис, како опитен и далеко

вид дипломат, не го отфрлил Климента, а му дал услови за работа,
само во зафрлен, провинциски крај, далеку од престолнината.

Азбучното прашање (одбрана на глаголнцата)
3. Има и други докази од кои може да се разбере дека при

чина за испраќањето на свв. Климент и Наум во Македонија бил

фактот што тие не можеле да го прифатат решението на бугар

ската државна власт да се замени глаголицата со друга азбука, која

во основата била грчка.
си

Изразот прtАОЖЕNНЕ KMHГb, спомнат во староруските летопи

(Повесањ вре.иеН1ЉlX леш

и преработката на старословенскиот

превод на Никифоровата хроника

Лешоuuсец вск:оре),

за настан,

веројатно инициран со решение на Преславскиот народен собор од

893 г., побудил различни интерпретации во славистичката наука.
21

Според Добрев (о.е. 155) прtАОЖЕNНIf KnNHГb

означува "замена на

грчките книги со словенски". Ова објаснение е познато од порано.

В. Н. Златарс

2 прво предложи: "превод на Светото Писмо", но

не оној на свв. Кирил и Методиј, а друг, завршен од нивните

ученици во Бугарија. Меѓутоа, како да се посомневал во тоа, па до

пуштил и варијанта деI):а зборот прtАОЖЕNНЕ треба да се земе во не

говата буквална смисла "замена" (!-LЕ'!а. оЛ:fl, mutatio) и да се подраз

бира "замена на грчките богослужбени книги со слаВ5lноб'bЛгар

донски говори од с. Сухо и Висока, сочувана до денес; прогресивна асими
лација во глаголските форми: БtгааТ1>, дtАааТ1> и др.; широк изговор на t,
доследна употреба на ѕ и други типично македонски дијалектни црти, на
полно игнорирани од ТриФуновиќ.
2I

W К рЦЈННhI БОАгаРСbСКОГО ДО ПрЕАОЖЕNНhI
А. Датата 893/4 год. е приближно повторена и со хронологијата

АtТОПН(bЦb Irh(Ko pt: IfCТb ЖЕ

K"bNHr"b AtT

од создавањето на светот 6406 (= 896) год.
22
"Страница из старата културна иcrорИSl на б'bлгарите", Сбор
НUК в чеСШb на ЛуuЛеже, СофИSll925, 279-302.
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ски". Иљински во спомнатата статија ги отфрли двата предлога на
3латарски: првиот поради тоа што во науката не е познат друг це
лосен превод на Светото Писмо од IX век освен оној на словенски
те првоучители, а вториот - затоа што комплетирањето на книги
те од целиот богослужбен круг не можело да се заврши за така
кусо време. Тој истакна дека зборот KHHrbl покрај значењето што
ни е денес познато: libri,

боуквu,

{ Лоl, во старословенскиот означува и

илустрирајќи го тоа со недвосмислени примери, сп. KbHHI'bl

На ЛНПb НаПН(аНbЈ

На ЛНПb НаПН(аНbl

(Шuш. аа.),

на кое во Слеuч.

аа. му одговара: БОУКRbl

итн?З Решението за замена на глаголицата со кири

лица, донесено на Народниот собор во 893 г., било значаен истори
настан што се случил 30 години по покрстувањето на Бугарите
(864 + 3OZ4) и предизвикал остри реакции кај Методиевите ученици.

ски

А бидејќи Климент и Наум не можеле да се помират со него, биле
едноставно отсранети од Преслав.
Е. Георгиев (00.с.)25 исто така ја објаснува причината за
пренесување на дејноста на Климент и Наум во Македонија со
фактот што тие, кога дошле во Бугарија, веќе затекнале употреба
на кирилица која, според него, била постара од глаголицата. Немо
жејќи да ја наложат глаголичката писменост во Источна Бугарија,
тие отишле во Македонија и таму ја распространиле.
Во последно време некои бугарски палеослависти и епи
графичари зазедоа критички однос кон тврдењето дека употреба
та на глаголицата била сврзана повеќе со југозападна Македонија
отколку со Преславскиот книжевен центар. Повод за тоа им даде
--

-..-.--.

.

--. .

..-

23 Подоцна И. Добрев

(км.Е. П, 1995,314), го прифати ова објас

нување на Иљински: "Општо земено, оваа хипотеза е во соодветност со
текот на културно-историските настани во втората половина на IX век и
не влегува во груба противречност со сознајбите за почетокот на словен
ската писменост и со палеографските податоци".

24 Златарски (о.с.) пресмета дека според старата бугарска хроно
графија таа година продолжувала меѓу 27. V 893 до 15.У 894 год., па може
да се разбере варијантата што во ПовеСШb BpeMeHbtx л13Шb стои 29, намес
то 30 години.
25 Начало на славшtскаша uuсменосш в Б'"bЛZарUR. Сшароболzар

скuше азбукu, СофИSI 1942, 44-45. Најнови студии по прашањето за поче
тоците на словенската писменост за глаголицата в. Б. Велчева и др., 2000,
82-85, а за кирилицата А. Болджиев, пак таму, 86-111. Анализата на бук
внте од кирилицата што ја изврши Бојаџиев јасно покажува дека оваа
азбука не можела да биде создадена пред глаголицата од која има презе
мено многубројни графички елементи, сп. на пр. знаците на глаголичкото
(јu) со м\ од кирилицата и др. на стр. 95-98.
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откривањето на извесен број епиграфски споменици со глаголица
во северо-источна Бугарија: Преслав, Равна, Мурфатлар и др. (сп.
К. Попконстантинов,

1987,283-290), како и анализата на текстови

што потекнуваат од времето на Симеон. Установен(') е дека Кон
стантин Преславски ги напишал со глаголица и Азбучнаala мо
лишва и 440-те тропари со акрoc:rих во словенскиот Посен шриО9

(Г. Попов, 1985, 134-141), кои отпосле биле транскрибирани на ки
рилица. Исто така и во Сu.меоновиоШ зборник се најдени траги од
употреба на букви со нумеричка вредност (на пр. ѕ =
Храбар бројката

14

8,

а не

6;

кај

е запишана со п: и др.) кои укажуваат дека

прво бил напишан со глаголица. Врз основа на тоа се смета дека
"глаголичката традиција продолжувала 90Л2О време (подвлекол П.

Хр. И.) паралелно со кирилицата", па се сугерира да се преосмис

лат и тврдењата на Иљински и др. дека Климент и Наум го напуш

тиле Преслав зашто не наоѓале неопходни услови за создавање

книжевност на глаголица

(т. Славова, 1999,35-46).

Меѓутоа, овде се превидува еден основен факт, а имено, ре

чиси сите (без Клоц., Киј.) најстари ракописи со глаголица потек
нуваат од Охридскиот книжевен центар, а од Преславскиот нема
(в. и долу гл. VШ т. 2). Никој не оспорува дека во времето на Симе
он се употребувала и глаголицата, но во негово време е донесено

решението за замена на глаголицата со едно, во прво време грчко
глаголичко писмо, подоциа развиено во кирилица. Паралелна упо
треба на двете азбуки имало и во Охридскиот книжевен центар, но

многу подоцна. Во ракописи со кирилица од ХП век, па дури и од
почетокот на ХШ век овде се среќаваат не само одцелни знаци, а
цели речеиици и пасуси со глаголица. Инаку, не треба да се забора

ва дека традицијата е силен фактор. Има близу половина век от
како некои источноправославни земји го замениле јулијанскиот
календар со грегоријански, па се уште има оази (манастири) каде

што продолжува традицијата на јулијанскиот календар, а во некои

и на двата. Сличен бил случајот и при замената на глаголицата со
кирилица. Од приведените примери на глаголички натписи и траги
од првобитни текстови пишув ани со глаголица во најстариот (Си
меонов) период не може да се изведува заклучок за 90Л2а шра9и

ција на ова писмо во Преславскиот книжевен центар.

Долго се спорело по прашањето која азбука е постара:
iЛа20лицаша или кирuлицаШа. Тезата за поголема старост на ки

рилицата имала претставиици и во XIX век26, а најревносен застап
Почнувајќи од Срезневски, Григорович, Милер, Карски и др.,
сп. Добрев, к.-М.Е. П, Ѕ.У. кирилица.
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ник на оваа теза во втората половина на хх век, како што спом
навме, беше Емил Георгиев21. Фактите, меѓутоа, јасно покажуваат
дека кирилицата, која е всушност rpчко унцијално писмо (в. горе
гл. IV, т. 7), не можела да биде оформена во систем пред глаголи
цата, од која се преземени знаците за специФичните словенски гла
сови. Георгиев, без да приведе конкретни докази, тврди обратно,
имено дека тие знаци биле прво создадени во кирилицата која се
развила сuоншано 09 грчкошо uис.мо, како и ова од феничанското.
Такво приспособување според него започнало долго време пред
Кирил и Методиј, повикувајќи се на зборовите на Црноризец Хра
бар: тако Бtш;Ј. мноГ'а лtТd. Меѓутоа, самиот Храбар прашува: како
може да се пишува добро со rpчкв букви: БОГh, или ЖИfШTh, ИЛИ ѕtло
ИТН., што покажува дека немало оформено писмо со кое адекватно
би се пишувала словенска реч.
Аналогијата со rpчкото писмо не е соодветна. Адаптација
та на Феничанското писмо во rpчкв алфабет, комплетиран со бу
кви и за вокали, е креативен акт и традицијата сочувала спомен
дури и за инвенторот ПаЛаJl &rl<; NаU1tЛtо<;28 од островот Евбоја,
кого го спомнува и Црноризец Храбар. Откривањето на знаци за
вокалите е најсуштествената иновација во rpчквот алфабеТ. Фак
тот што сите лок ални rpчкв архајски писма ги содржат истите
знаци за вокали и двојни консонанти, адаптирани од Феничанските
букви за семитските ларингали, покажува дека е тоа направено од
некого нарочно. Кирилицата во својата дефинитивна форма содр
многу повеќе иновации по однос на rpчкото писмо, отколку тр
чквте алфабети наспроти феничанската консонантска азбука. Да
била кирилицата создадена пред глаголицата, сигурно ќе се знае
ше името и на тој голем инвентор. Обиди за пишување словенска
жи

реч со rpчко писмо, неоспорно имало, како што одбележува и Цр
27 Во повеќе свои трудови тој со жар го застапуваше ова станови
ште, а посебно во монографијата СлавJlнскаJl UUСbмеННОСШb 90 Кuрилла
и Меф09UR, БАН, Софllil1952,сп. иЅlоvо 21,1971, 95-113, "С1>ш;ествува ли
ош;е глаголически В1>ПрОС ... ?" Критички осврт на таа теза има од негови
колеги и ученици, сп. В. Велчев, 1965,61-71; Б. Велчева, Paleobulgarica 12,
1988, кн. 1,29-37 и др., кои аргументирано ги оспоруваат неговите докази
(сп. и горе гл. ЈУ, т. 7).

28 Во легендата сочувана кај Стесихор од Химера (околу 600 год.
пред Хр.), л. 213. За симболиката и етимологијата на името Пал.а/lЧOтtс;,
составено од 1tала!lЧ 'рака, дланка' и глаголската основа од !l"Ѓ]ОО!lat 'мис
ли' т.е. 'човек со рака што мисли', одн. 'што има мудра рака', како и па
тронимикот на Паламед,Nаu1tЛtOс;, хипокористик од *Nаu1tЛос; < * Nаu1tЛо
'
'
FOC; морепловец , в. горе гл. Ш, т. 1.
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норизец Храбар, но тоа е далеку од некаков оформен систем за
ШШ1ување.
Епиграфскиот материјал од тркалезната црква во Преслав
дава драгоцени податоци за почетната фаза од развојот на кирили
цата29. Според зборовите на В. Штефаниќ (1966,13-33) првобитна
та кирилица претставува грчко-глаголичко писмо. Заедно со 24-те
букви од грчкиот унцијал, во реформираното писмо се употребени
14 (всушност 12) букви од глаголицата за бележење на специфич
ните словенски гласови, КОИ по зборовите на Храбар не можат да
се пишуваат со грчки букви. Глаголицата, меѓутоа, е самостоен и
доследен графички систем, настанат како резултат на лична ин
спирација. Тоа е типично христијанско писмо, кое се одликува со
голема семиотичка целесообразност, имено, да описменува и исто
времено да просветува, т.е. да

го

проповеда и нагледно Христовото

учење. Покрај сличностите на одделни букви од грчкиот унцијал,
при составот на глаголицата паѓа в очи и значително семитско
влијание, како што беше погоре изложено (гл. У, раѕѕјт).
Заштитувајќи ја токму таа азбука, свв. Климент и Наум се
спротивставиле на соборското решение за нејзината замена со т.н.
кирилица. Индиректни укажувања на тоа има и во нивните трудо
ви. Така, во Климентовата пофалба на свв. Кирил и Методиј чита
ме дека тие, одејќи по стапките на апостолите и напоени од Бога
со истиот дух, на истото Слово Му биле проповедници и нови апос
толи, полагајќи го своето дело не на туѓа основа, но измислувајќи
ги буквите, одново ги стокмиле за нов јазик3О• Во својот труд од
1903 (стр. 124) Вацлав Вондрак обрна посебно внимание на овие
зборови, укажувајќи дека во нив појасно отколку било каде се збо
рува дека словенското писмо е создадено како ново писмо, а такво
писмо можела да биде само глаголицата. Освен тоа во нив прозву
чува и една алузија на современите настани во источна Бугарија.
Не случајно овде Климент нагласува дека Кирил и Методиј "не на
туѓа основа го положиле своето дело". Тука има индиректно обви
нување против оние што го правеле спротивното, завеДУвајќи аз
бука заснована на туѓа основа, т.е. против застапниците на кирили
цата.
Сп. и. Гошев, 1963,275-286.
30

....

тtU'I.. (dПОПОЛОU'I..) ЖЕ (TOndU'I.. н (н ХОА&\41а н ТОГОЖЕ дХ" напон:но.
w 64, ТОUОУЖЕ (Л08Е(Н Б'l..I[Тd прОПО8tДbННКd Н NOI!dhl dПЛd, НЕ На ТОУЖЕUb О[NШ!dNНН
(80Н: дtло ПОЛdГ4IОЦId, N'b НЈ;НOIId nH(UEH4 8'bOБРdЖbWd Н ['b8bPWH(Td 8'b hI 'bIK'b H08'b,
Б. Ст. Ангелов
К. М. :Куев - Хр. Кодов, Клименш Охри9СКu. Сbбранu
CbчuненUJl, БАН, С. 1970,471.
по
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Кон ова Б. Конески (1986, 11) забележува дека меѓу стари

те творби посветени на Кирила и Методиј а, единствено во оваа
похвала уште во самиот наслов е истакнато дека тие

ги

создале

словенските букви и го превеле Новиот и Стариот Завет на сло
венски јазик, и дека во похвалата е потцртано прирамнување на
заслугите на Кирила и Методија со заслугите на најистакнатите
црковни дејци, изразено во формулата "нови апостоли", со цел да
го воведе во култ споменот за Кирила и Методија. Како нивен до
следен соподв:ижник, во издигањето на тој култ, Климент гледа
битна поткрепа на своите становишта, имено на становиштето по
азбуката.
Поотворена и поостра реакција против гркофилската пар
тија која во источна Бугарија протежирала нова азбука, приспосо
бена од грчкото унцијално писмо, подоцна наречена кирилица, се
содржи во апологетскиот спис w ПИ(ШIit){b на Црноризец Храбар.
Одбраната на Кириловото глаголичко писмо од обвинувањата на
оваа партија можела да биде напишана само од припадник на
Охридскиот

книжевен

центар, каде што глаголицата била во упо

треба. Наводите против Кириловата азбука од страна на таа пар
тија, што

ги

отфрла Храбар, можат да се сведат на три основни

става: а. Приговорот зошшо се uошребни 38 букви колку што има
во глаголицата, кога може да се пишува со помалку како и "Грци
те што пишуваат со дваесет и четири"; б. зошшо се словенскише
букви, кога не се ни од Бога создадени, ни од ангелите; ниту се ста
ри како еврејските, римските и грчките и в. одговорот на Храбар
дека словенскише букви се uосвеiuи и uочесни, зашшо свеш човек
ги СОЗ9ал, а грчкише - Елинише uоганu. Јасно е дека оваа одбрана
не може да се однесува на кирилицата, која содржи близу две тре

тини грчки букви, а обратно дека авторот ја осудува кирилицата.
Од друга страна, вели Конески (о.с. 19), аргументите на противни
ците на глаголицата се очевидно насочени кон целта за усвојување
на друго писмо, зависно од грчкото. Овде не станува збор толку за
негирање на слов. јазик, туку, главно, за полемиката околу "азбуч
ното прашање", кое било во разгор пред Народниот собор во 893/4
год. Храбровото Сказание, пак, претставува најдиректен одглас на
борбата околу прифаќањето на официјалното писмо во Симеоно
вата држава. Врз основа на тој одглас В. ЗлатарсКJi31 го определува
дејствувањето на Храбар во времето Mety 878-894 г. А тоа дава ин
диции и за евентуална идентификација на анонимниот автор.
31

1927,857.

ИсШорШl на болZ. 9Оржава ирез сре9нuше векове 1-2, Софии
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Повикувајќи се на големата ученост што авторот на апо
логијата, потпишан како Црноризец Храбар, ја пројавил во својот

мал спис, искажано е мислење од Златарски и други, дека под тоа
име се криел човек што завршил високи школ 2 во Цариград, мо
жеби, самиот кнез Симеон или Јоан Егзарх. Но од горните факти

Јасно се гледа дека авторот, глаголаш, е сигурно претставник на
Охридскиот книжевен центарЗЗ. Меѓу обидите за идентификација

на Храбар, Мазон допушти дека би можел да биде Наум. Истата
претпоставка ја образложи уште поотворено Милош BajHгa
.
Основната идеја на Храбровото Сказанuе е реакција против некои
настојувања да се омаловажи делото на Кирила. Во епохата во

која таа е пишувана, едно такво реагирање не значи само про
должување на борбата против тријазичниците, туку значи и отпор

против гркофилската партија, што се Домогнувала до определени

цели во црковниот живот во Симеоновата држава, па се наложила
и во азбучното прашање. Монахот Храбар, според Вајнгарт не бил
никој друг, ами Наум.

32 се претполагаше дека св. Наум се оддал на монашки живот и
не остварил некои позначајни книжевни творби. Всушност, тој им се при
дружил на словенски првоучители уште пред да тprнaT за Моравија, а од
нив можел да научи не помалку отколку во MarнaypcKaTa школа. Иако
доскоро немаше дело кое би можело со сигурност да му се припише на св.
Наум, во славистиката беше, речиси,општоприфатено дека тој се занима
вал и со книжевна дејност. Врз основа на забелешката од Константин
Преславски во Предговорот на неговото Учuшелно еваН2елuе, напишано
на поттик од Наума, се претnолагаше дека св. Наум раководел со книжев
ната дејност во манастирот Св. Пантелејмон крај Преслав. Во последно
време тој е откриен како автор на канонот за ап. Андреј, во чиј акростих
го вплел и своето име NНШVНН НАОуаА, сп. Ст. Кожухаров, Лuшерашурна
uсшорUR, кн. 12, СофIm 1984,3-19; П. Хр. Илиевски, 1995, 131-144 ( 1999,
295-308); а за неговите кналитети - 1995а, 71-101
1999,323- 356). Иска
жана е npeтnocтaBKa дека Наум е автор и на анонимната хомилија во Кло
цовuош зборнuк, каде што тој смело го изобличил и обвинил државниот
поглавар (Владимир-Расате, според други тоа се однесувало на бохемски
Слова за
те првенци) за неправедно осудуваље, сп. Добрев, о.с. 153;
свеШлuнаillа, СофIm 1995, 169-172. Нема сомнение дека Наум бил високо
образован и мошне надарен црковен деец и поет.
=

33 До тој заклучок дошле и други, непристрасни слависти. Така, А.
Mazon, "и mоiпе Chrabr et Cyrille", Сборнuк в чесш на В. Н 3лашарскu, Со
фIm 1925, 122, забележува: "Н те parait pourtant qu'il ne fuut раѕ chercher du сбtе

de la Bulgarie оссidепtalе la ретѕоnnе du moше ChrabI, mais bien рlutбt du Масе

dоiпе meridionale ou sud-occidentale, уетѕ les regions ои l'ecole de Kliment avait
apporte la pure tradition cyrillo-methodienne, рaпni les disciples qui ont entoure Кli
ment et Nашn, peut-etre meme рaпni les anсјеns de la mission de Moravie".
34

Byzantinoslavica У, 1933-34,419-20.
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ОСНОВНИ ОДЛИКИ на Охридскиот книжевен центар
4. Основните цели и задачи на Охридскиот :книжевен цен

тар биле исти со оние на Преславскиот центар. Дејноста на Кири
ло-Методиевите ученици во двата центра била тесно сврзана со
црквата и имала за цел христијанизирање на Словените3Ѕ• Во по
стигањето на задачите, особено во КОМIШетирањето на богослуж
бените книги, како што одбележавме, меѓу нив имало и соработка
(в. горе бел. 15). Меѓутоа, во начинот на кој ја извршувале таа деј
ност, се забележуваат извесни разлики уште од самиот почеток.
Охридскиот книжевен центар се одликува со поголема при
врзаност кон Кирило-Методиевото наследство. Тоа пред се се гле
да од задржувањето на Кириловата глаголица, спротивно на собор
ското решение за нејзина замена. Ова претставува еден од најваж
ните препознатливи белези на центарот. Сочуваните глаголички
споменици од крајот на Х и почетокот на XI век, настанати во
Охридскиот центар, покажуваат дека глаголицата овде останала
во употреба околу два века, а траги од неа се среќаваат се до XIII
век. Во почетокот, по пристигнувањето на учениците од Моравија,
како што спомнавме, глаголицата се употребувала и во Плиска, а
извесно време и во Преслав. Таму била извршена и правописна
редакција, сврзана со извесни промени во нацртот на глаголичките
букв 6, што би претставувало еден вид доустројување и подобру

вање на писмото, спомнато од Црноризец Храбар37. Веројатно про
мени биле извршени во графичкиот систем на глаголицата и во
Охридскиот книжевен центар. Но во што коикретно се состоеле
тие промени, тешко може да се каже нешто со сигурност. Во нај
старите глаголички текстови, како што се гледа од Кuевскuше ЛU

cilloeu, буквите се нижеле под горната линија и виселе надолу како

и во семитското писмо. Во ЗОiрафскошо и MapUUHCKotlkJ еваН2е
Тоа е истата цел како и на нивните учители. Средствата за по
стигање на таа цел, меѓутоа, како и резултатите постигнати со нив, далеку
гн надминале потребите на црквата и станале темел на словенската пис
меност, книжевност и култура, кои им отвориле на Словените нова епоха
и ги вклучиле во европската културна заедница.
36 Сп. Б. Велчева, ,rлаголицата и школата на Климент Охрид
ски", Клименш Охри9ски 916-1966, Софил 1966, 133-141; сп. и Велчева и
др., 2000,82-85.
37 В. Мошин (1988, 85ѕ.) смета дека под ,доустројување на писмо
то" треба да се подразбира кирилицата која тогаш во Преслав се налага
ла, но Храбар зборува само за едно словенско писмо, а тоа можело да
биде само глаroлипата.

vп
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лuе, како и во други глаголички текстови од Охридскиот киижевен

центар, меѓутоа! се употребувал ДВОЛИНИСКИ систем за пишување,

што претставува иновација под влијание на грчкото писмо кое
имало долга традиција на Балкано 8. Но тоа се минимални проме
ни во споредба со оние што настанале во Преславскиот киижевен
центар, каде што книжевната дејност, потпрена на повеќегодишна
грчко-византиска писмена традиција, се одвивала на сосема друго,
грчко-глаголичко писмо, од кое подоцна се развила кирилицата.

Or. 32

-

Натпие на јужниот столб од м-р Св. Наум, Х- XI век

Епиграфските споменш

со кирилица од крајот на Х век

(Самуилова плоча од 993 г., Варошки натпис од 996 г.) и почетокот
на ХI век (битолската IIЛоча од 101516 гУ9 покажуваат дека и ВО
Македонија глаголицата била доста рано потискана ВО админи

стративниот и во секојднеВIШОТ живот. Но замената на глаголи-

-=-. ----.... 38

39

Вј. Штефаниќ, О.е. 22 ѕ.
Сп. В. МоIIШН, ,,најстарата кирилека епшрафика", СловеНС1«l

uuсменосш, Охрид 1966,35-44.
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цата со кирилица во богослужбените текстови претставува подолг
процес, кој не бил наполно завршен ни во ХШ век. Македонските
текстови од втората половина на ХП и почетокот на ХШ век (до
бромuрово еванzелuе, OxpugcKU аuосшол, Болоњскu uсалшuр и
др.) се напишани со кирилица, но одделни зборови, реченици и
пасуси останале нетранскрибирани, што покажува дека глаголи
цата не била заборавена4D• За продорот на кирилицата, неоспорно,
придонела поранешната долгогодишна традиција за пишување
словенска реч со грчко писмо кое, особено по пропаста на Самуи
ловата држава за време на византиската доминација, се повеќе се
налагало.

Сл.33

Кириличен натпис на северниот столб од м-р Св. Наум, Х-Х! век

Наспроти конзервативниот став и доследното продолжува
ње на Кирило-Методиевото дело во Охридскиот книжевен центар,
во Преславскиот книжевен центар се забележуваат и посуште

ствени иновации. Како што одбележавме горе, во Плиска и Пре
слав веднаш по пристигањето на учениците од Моравија, се при
стапило кон ревизија на Кирило-Методиевиот превод на Светото
Писмо и на богослужбените книги. Таква ревизија барале грчките
црковни власти, под чија јурисдикција тогаш се наоѓала Бугарија.
Тие, како што истакнавме (в. горе т. 2 и гл. VI, т. 6), инсистирале
преводите на богослужбените текствови, а пред се на Светото
40 В. Р. Уrpииова-Скаловска, "Траги од глаголската писмена тра
диција во македонските кирилски текстови од 12 и 13 век", ГО9Uшен збор
НИК, Филозофски факултет на Универзитетот, Скопје, кн. 22, 1970, 571

580.
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(a1tapaмaК'ta)41.

Ревизијата се состоела, главно, во замена на некои архаизми, мора
визми и грцизми со зборови што се ynотребувале во источна Буга
рија, што од страна на свв. Климент и Наум, по зборовите на Коне
ски (о.с. 20), било оценето како расипување на Кирило-Методие
виот превод, кон кој тие се OДHecyвa.ТIe со особена почит. Во тек
стовите од Охридскиот книжевен центар, каде што верно се при
држувале до кирило-методиевското наследство, како што ќе види
ме подолу (т. 5), е сочувана поголема архаичност и во јазикот.

Сл. 34

-

Самуилов натпис од 993 г.

Охридскиот книжевен центар се оДликува со особености
што се типични за црковната, просветната и книжевната дејност
на свв. Климент и Наум Охридски. Со неа тие ја оформиле физио
Е. М. ВереIЦагин, в. 10. В. Артамонова, Е. М. ВереIЦагин, В. Б.
KPbICbKO, ,,наБЛIодеmrn над Л:ЗbIКОМ, текстом и невмами архаичного ис
точника - ИлbИНОИ книги", Докла9 к ХП Меж9унаРО9НДМУ СbеЗ9У славuс
шов, 1998, 51-52, појаснува дека под преводен еквивалент може да се
каже ,,во ништо да не се разликуваат", според патристичкиот термин !Хха.
раЛЛа.1Ctо којшто е од Lampe, А Ратѕпс Greek Lexicon, Ѕ.У., објаснет со "т_
variable, unchanging, precisely similar, identical, m по way varying or differing". За
ревизијата на богослужбените книги и Св. Писмо од страна на Методие
вите ученици, сп. и Т. Славова, ,Дреславската редакција на староб"bJIгар
ските богослужбени книги", Изсле9вШlUR ао кuрuломеШО9uевucшuка, Со
фил: 1985, 161-173.
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номијата и удриле траен печат на Центарот, којшто ја продолжил
нивната тројна работа (преводи, преписи и оригинални творби).
Свв. Климент и Наум доаѓаат во Деволскиот и Охридскиот
крај прво како учишели

И

на таа должност остануваат секој по се

дум години. Трrnувајќи од податокот во Климентовото
Теофилакт (гл.

ХУПI, 57)

житие

на

за големиот број на Климентови учени

ЦИ, некои современи интерпретатори се изненадени што нема оста
нати траги од училишните објекти, каде што се одржувала наста
вата. се превидува фактот дека звањето учител во христијанската
црква било специфично (в. горе бел. 10). Всушност учителите, глав
но, патувале кај учениците, а не обратно. Наставата, која била пред
се со религиозна содржина, се извршувала во цркви и манастири.
Манастирите, Св. Пантелејмон на Климента и Свв. Архангели на
Наума, крај Охридското Езеро, биле два такви в ажни, не само цр
ковни, а и просветни центри. На почетници овде им се давала ос
новна писменост, а на избраните им биле раскривани подлабоките
места од писанијата. Едни од нив биле ориентирани кон црковна
дејност, а други - кон

книжевна.

Нивниот број не бил мал, "се на

бројувале до 3.500"42 вкупно.
Во историјата на Охридскиот

книжевен

центар најстариот

период со употреба на глаголица е најзначаен и недостиrnат потоа.
Свв. Климент и Наум се занимавале со разновидна

книжевна

деј

ност. Со своите ученици организираЈIе препишувачки центар, а са
мите, покрај преводачката работа, пишувале и оригинални соста
42 Оваа висока бројка на ученици спонтано побудува прашање
дали е реална, или е еден вид хагиографско преувеличување. Паѓа в очи и
распределбата по 300 ученици во секоја енорија, што покажува дека
Климент имал 12 енории (11 Х 300 + 1 Х 200). И бројот 9ванаесет може да

биде симболичен: Христос имал 12 апостоли, во Израел - 12 племиња
итн., како и се9у.мката што означува 'многу' и 'безброј'. Забележително
е дека словенските првоучители за 23 години оспособиле околу 200 уче
ници, а св. Климент сам за седум години - 3.500. Проблематичен е и пода

токот од ОашuрНоtllо жUtll ue во гл. XVПl, 59, каде што се вели дека
ракопо
своите ученици ги поставувал ('tЕЛci, според Милев, о.с. 126, 158
лагал) за четци, ипоѓакони, ѓакони и свештеници. Пред самиот да бил
ракоположен за епископ, св. Климент не можел да ги извршува тие
чинодејства. Тоа можел да го прави подоцна, по 893 г., кога станал еnи
скоп, а хагиографот нив му ги припишува во периодот на учителството. И
подоцна, како епископ, Климент не престанал да поучува и да оспособува
подмладок. Можеби е пореално да се допушти дека високиот број на
ученици бил во текот на целиот 30-годишен период (886-916) од неговата
дејност во Македонија.
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ви, кои претсгавуваат класични творби на сгарата црковнословен
ска литература, сосгавени според норм:ите на византиската поети
ка. Својата просветителска работа4З ја извршувале и преку бого
службите, заради кои било изм:ислено и првото словенско писмо.
За оваа цел тие биле вклучени во преводот на богослужбените
книги уште за време на животот на нивните учители, а потоа про

должиле самосгојно да работат врз нивното комплетирање. Тоа,
пак, барало голема умешносг. Преводот на службите требало да
биде колку содржински точен, толку и метричко-ритм:ички усогла
сен со грчкиот оригинал, за да се вклопи наполно во традиционал
ниот црковен рецитатив и осмогласната мелодика. Преводот на
богослужбите е обично анонимен. Само во каноните, кои се чесго
оригинални, се допуштала поголема слобода и за авторско иденти
фицирање во акросгихна подредба. Така, во почетокот на осумде
сеттите години е откриен авторскиот потпис на св. Климент во
четири канони: трипеснеци за Преширазненсшво на РОЖ9есшво
Хрuсшово, Канон за св. Евшuмuј Велuкu, подоцна приспособен за

св. Јоаким Осоговски, Канон за Рuзаша u иојасош на св. БО20РО9U
ца, канони за општи служби за пророк, апосгол, маченик, подвиж

ник и др.44 Доскоро се сметаше дека св. Наум ја извршувал својата
просветителска м:исија, главно, по усген пат. Но, кон крајот на се
думдесеттите и тој е откриен како автор на KaHOHOlu за аа. АН9реј
(в. горе бел. 32).
Св. Климент се смета за еден од првите, најисгакнати, нај
даровити и најплодни писатели на сгарата словенска литература.
Изненадува големата разнообразносг на неговите книжевни дела.
Покрај преводите на богослужби и оригинални хнмнографски
творби, служби и канони, тој е во најмала рака коавтор со св. Ме
тодиј на Панонскошо жuшuе на св. Кирил и автор на Методиевото
житие, како и на голем број слова, поуки и похвали со дидактичка
и егзегетска содржина. Бидејќи новопокрстените Словени не ја
разбирале хрисгијанската вера, тој ја сметал за своја прва долж
нocr да им ја објасни неа во досгапни слова на разбирлив јазик и во
--... --.

--... - . • ....---....

43 Кај Климента, од кого имаме зачувани поголем број автентич
ни дела, се забележуваат три основни насоки во неговата просветителска
дејност. Изразени со негови зборови, тие се: np ocBtЦJENHE БdNIEКЈ ПdКblБНТНhI
(со крштение и други богослужбени дејствија), n p ocBtЦJENHE БРdТОЛКЈБНЕU1.
(преку морален препород) и npO(KtЦJENHE БОУКК4UН (преку описменување и
книжевна активност), сп. ,,просветна проrpама на св. Климент Охрид
ски", Клименш Охри9ски u улоiаша на ОХРU9скаша кнuжевна школа во

развuшокош на слов. Uросвеша, МАНУ 1989, 267-277.
44 Г. Попов, О.с. 112ѕѕ.
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убава уметничка форма. Иако тоа се први самостојни творби, со
практична религиозно-просветна намена и на јазик кој дотогаш
немал писменост, тие можат да се споредуваат со најдобрите об
расци во византиската литература и беседништво. По зборовите
на Туницки (о.с. 11) во нив "веќе трепери живата словенска душа",
па затоа тие биле така радо прифатени во целиот православен сло
венски свет. За своите ученици што се готвеле за свештеничка деј
ност, тој им составувал обрасци на поучни и похвални слова, кои
(со промена на името) можат да се адаптираат за соодветни свети
тели (пророци, апостоли, маченици итн). На ист начин и со иста
намена се составени и неговите општи канони. Од големиот број
на нивните преписи (некои слова се документирани и во преку 200
ракописи), се гледа колку многу тие биле омилени и популарни.
Најголема тежина св. Климент полагал на етичката страна: про
светување преку добродетели. Неговите слова се конципирани со
јасна практична цел за морално усовршување на луѓето (п ро(в1>ЦЈЕ
Преславскиот книжевен центар преовладува

НИЕ БраТОЈ\IOБИЕМ), а во

теоретско-богословска тематика, "академска, лишена од духот на

народност,,45. Но, тоа не треба да се сфаќа во апсолутна смисла. Во

словата на св. Климент има и длабоки егзегетски понирања, како
што има и практична Haco eHOCТ во некои поучни слова и на Јоан
Егзарх, познат како богослов со теоретска и апстрактна накло
ност.
Од големиот број Климентови ученици, одвај можат да се
препознаат само неколку од нив. Причината за тоа лежи во сред
новековното сфаќање за авторството и во монашката христијан
ска скромност и желба за анонимност. Како ПIТО Климент и Наум
настојувале да го овековечат споменот на своите учители, така и
нивните најдоближени ученици пишувале служби и житија за нив.
Таков е Климентовиот ученик којшто ја напишал

Службаша на св.
Клименш, воспевајќи го својот учител со зборови од Климентова
та Пофалба на св. Кuрил. Има индиректни докази дека учениците

напишале и опширни и кратки житија на свв. Климент и Наум. Во

најстарото словенско житие на св. Наум се спомнува дека тоа било
напишано на поттик од четвртиот епископ на словенски јазик од
Деволската епархија Марко. Сочувани се поголем број слова со
елементи од Климентовиот ораторски стил, но тешко е да се опре
дели нивното авторство; не е сигурно дали се Климентови или на
некој од неговите ученици кои, подражавајќи го својот учител, пи
45 Н. л. ТУНИЦКИЙ, Св. Клuм.еНill, еа. слnвенскiЙ, Сергиев Посад,
1913,257.
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шувале во истиот стил и ги претворале особеностите на неговиот
crил во нормативи на Охридскиот книжевен центар.

Сл. 35 - Варошки натпис со кирилица од м-р св. Арханѓел - Прилеп
датиран со 6504 (= 996) год.

Јазични cBojcrвa на Охридскиот книжевен центар
5. Додека со глаголицата Охридскиот книжевен центар бил
визуелно диференциран и тоа само во почетниот период, јазичните
својства му придаваат на Центарот потрајно обележје. Некои фо
нетски особености на најстарите текстови се живи и денес во јуж
ните македонски говори, на np. нааалносш; широк изговор на јаш,
изедначен со bI, за кои во глаголицата има само еден графич:ки
знак (љ); присуство на гласот, означен со ѕ; мек изговор на рефлек
сот ЦЈ (=шч) од tj, kt', потврден со пoтnисот NНШЖН NdOYМ во акрocrи
хот на канонот за ап. Андреј од св. Наум (сп. охридски: врешча,
лешча, свешча; клешчu, алешчu) и ждж од *cij, документирано во
46
Марuuнскошо ев. (Мар. 1. 6), 8ЕЛБЖЖДЖl (сп. Охр. веЖ9жа, меЖ
gжа, ирежgжа, наспроти стандардното шш и Ж9 во Бугарија и

др.).

Тие се, всушност, истите својства на кирило-методиевс:киот јазик,
кодифициран врз основа на еден јужно-македонски словенски го
вор од Солунско, збогатен (особено лексички) и со примеси од МОCf. Н. Lunt, "Contributions to the Study of Old Church Slavonic 1. on Re
rеаШng thе Маriш1UЅ: Ligatures and dj", Intemat. Јоurnаl оЈ Slavic Linguistics and
Poetic 1-2,1959, 12;YLmffевски, 1999,317.
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равско-панонското јазично подрачје. Стариот литературен црков
нословенски јазик, којшто се употребувал се до xvm век на широ
ка територија како словенски којне, само навидум бил еден ист.

Всушност, уште од самиот почеток во старословенските текстови
започнале да се јавуваат извесни разлики, зависно од крајот и дија
лектната основа, каде што биле тие напишани.
Поради фактот што од кирилометодиевскиот период нема
зачувани автографи, а текстовите се дојдени во ПОДОlЏIежни пре

писи, проучувањето на тие разлики со цел да се открие и рекон
струира најстариот црковнословенски јазик било секогаш актуел

но во славистичката наука47• Уште Шафарик во својата историја
fШ

словенскuот јазик и лишература (1862 г.), установил извесни

разлики во старословенските ракописи. Меѓу тие разновидности
В. Јагиќ (1913, 267) пред близу еден цел век укажа на јазичните
особености од македонските текстови како на посебна старосло
венска варијанта. Тој установи дека во јазичен поглед најстарите
македонски текстови се поконзервативни и поблиски до панонски
те отколку текстовите што настанале во Бугарија и Дакија48• Уште

попрецизно ги определува варијантите Н. Дурново во 1929 г.49
Според него старословенскиот е литературен јазик со свои норми

и не може да се идентифицира со говорниот народен јазик. Тој на
оѓа две главни варијанти во староцрковнословенскиот: чешко.мо

равска и, условно, БУ2арска, во која можат да се разликуваат: СОа
сшвено БУ2арска, MaKegOHCKa и руска. Б. KOHec

O, пак, обрнува

_ ... __._.... _--

47 Потеклото на старословенскиот привлекувало најголемо вни
мание. Додека Добровски го наоѓал потеклото на старословенскиот во
,,македонско-српската", одн. "српско-бугарско-македонска" подлога, КО
пнтар ја застапувал тезата за панонското потекло. Врз основа на доводите
од В. Григорович (ДонесенШl В. И. Гриzоровича 06 ezo uушешесшвии Uо
славFlНСКUМ зe.мл.R.М , КазаНb 1915, 10), во славистиката се претполагало
дека во XI век веќе имало белези според кои ракописите можеле да бидат
поделени на четири рецензии: бугарска, српска северноруска и јужнору
ска. Ј. Курц, меѓутоа, во Ucebnicejazyka staroslovenskeho, Рralш 1969, 34-39),
изделува шест типови (редакции) на црковнословенскиот со повеќе вари
јанти и разновидности, меѓу кои еден е "бугарско-македонски" тип.
48 Меѓу другото тој истакна дека текстовите од Бугарија се шире
ле на исток кон Русија, а од Македонија, главно, кон Србија и Хрватска,
сп. Evangelium Dobromiri, Ејn altтacedonisches Denkmal der kirchenslavischen
Sprache des ХЈI Jahrhundert lI, Wien 1898, 111.
49 Сп. Дурново, 1929,49, 54Ѕ8.
50 ,,карактеристики на македонската варијанта на црковнословен
скиот јазик", Пре9авања на Семинарош за маке90НСКИ јазик, лишерашура
и КУЛluура, бр. 6, Ск. 1973,5), сп. и 1975,23-25.
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внимание на фактот дека "јазичната варијанта не е затворен круг,
ами е подложна на динамика... дека неа треба да ја характеризира
ме со својства што се релевантни во конкретна историска ситуаци
ја, а не на некаков апстрактен план, изделено од историскиот кон
текст", што претставува средби и заемопроникнување на широк
цивилизациски план - во правописот, јазикот и културата вооп
што. Тој се согласува со Дурново дека почестата употреба на сиг
матскиот прв аорист и на партиципските форми од типот на tvtШIb,
не морале да значат особено изразит контраст наспрема бугарска
та разновидност. Но го дополнува по однос на некои ортографски
и Фонетски особености со оглед на промените што настанале от
после. Констатац:иит е на Дурново дека во македонските текстови
не се разликуваат Е и

11:,

b. И

IA,

t и IA; дека посебна буква

AO

ЕЈО

(ѕ)

има само во македонските глаголички текстови, Конески ги про
ширува и со избор на е9на ерова буква во одделни ракописи, било 'b
(Бојанскuош uалuмuсесш51, ОХРU9СКUОШ аа. и др.) или b (Добро.м.u
рово ев., Вранешнuчкu аа., и др.), што исто така може да послужи
како норма, која отпосле проникнала и во српската варијанта. Ре
флексите: О < 'b И Е < b (COIfh, ДЕNb) според Дурново се јавуваат и како
литературна норма во македонските текстови, а Конески забеле
жува дека тие не се типични за некои книжевни средишта во Се
верна Македонија. Мешањето на носовките (lA blК'b : НIiI:. bIK'b, Уb.ДО :
УlI.ДО,

tvtOAНIiI:. : tvtOAb.

) е иновација и на бугарската варијанта, но во ма

кедонските текстови хронолошки тоа Й претходи на соодветната
појава во Бугарија.
Меѓу јазичните својства на Охридскиот

книжевен

центар,

лексuчкuше особеносшu привлекувале посебно внимание од нај

старо време. Констатирано е уште

во

минатиот век дека тие оста

вале траен белег и во писменоста на краишта каде што

се

проши

рило влијанието на македонската јазична варијанта (Босна, Срби
ја, Русија) и дека значително се разликуваат од лексиката на Пре
славскиот книжевен центар. Една од причините за многубројните
варијанти во лексиката на текстовите од Охридскиот и Преслав
скиот центар лежи во различниот принцип со кој се приоѓало кон
преводот на грчкиот текст. Додека во Охридскиот книжевен цен
тар се однесувале со респект кон Кирило-Методиевите преводи и
се

настојувало преписнте да бидат колку е можно поверн:и, што

придонесувало да

се

паз:и и континуитетот во лексиката со извесен

број на грцизми и моравизми,

во

Преславскиот книжевен центар,

Според И. Добрев, 1972, 82ѕ. ваквиот правопис има свој почеток
уnrrе во периодот на македонската глаголичка писменост.
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како што одбележивме, веднаш се присгапило кон ревизија на
преводите, а потоа и кон транскрипција на текстовите од глаголи
ца на кирилица. Притоа се внесени многубројни лексички инова
ЦИИ, главно замени на архаични зборови, македонизми, моравизми
и посебно грцизми со словенски синоними и значителен број на
калкирани сложенки. Од долгиот список на варијантw2, кој може
да се прошири уште повеќе, ќе одбележиме само неколку:
Така, БdЛНН (Охр.)

SPdVb (Пресл.), Болt tЊ

НЕДЖГ'b, Ѕ'bЛdhlТН

[1.\

- ПОГРЖЖdТН (1.\, В'bРThП'b - ПЕЦЈЕРd, royuNo - ТОКО, rpl.\CТH - НТН, ПРНТН,
I.\Tb, ЖРbТВd
тр'tБd,
AOCТOhldNHE - Нd(Л'\:;ДНН:, ДРI.\ХЛ'b
(tTbN'b, ЖЕNНХО
dКЛI.\NЖТН - dКЛIOVНТН, Н(КОНН - HCnPbSd, H(KPb - БЛН 'b, NdOY[THTH - NdBdAH
ТН, ПdСТblРb - Пd[ТОУХ'b, ПО[ЛdТН - ПОУ[ТНТН, раДН - Д'\:;ЛМd, [КР'bБb - ПЕVdЛb,
['bN'bU'b - ['bБОР'b, ThКDUO - ThVHI*., XpdUHHd
хлtВНNd итн. Но, бидејќи
контактите меѓу овие два центра не биле прекинати, се јавуваат и
дублети поради различни причини: стилски, писарски грешки, сло
боден превод - интерпретација, размена на ракописи, варијанти во
грчките предлошки и др.
l\рхаичносга на лексиката во глаголичките тексгови од
Охридскиот центар досега била повеќе пати исгакнуванаЅ3• Мора
визмите, кои во Охр. се пазат, во Пресл. се заменуваат, сп. dЛ'bКdТН
(слов., чешки lakati 'гладен е') со ПО[ТНТН, Stt!HTH (од лат. venum dare)
со цtNНТН, NdTPOYTH (за грч. 'Тр€:<рш) со NdПНТ'\:;ТН, Р'\:;ШОТd со HCТHNd, ПОП'b
со (ВI.\ТНТЕЛb, VН[ТНТЕЛb И др.
Грцизмите од глаголичките тексгови исго така во Пресл.
се заменуваат со словенизми: аЕРо (a p) со BO ДOyXO' "КРОГОННН (акро

'YwvatOi;) ЖГ'bЛbNНК'b, dKPOTOUb (akpo'tO!!O-;;) КdШNb HE[1;KOU'b, dЛdВd[ТР'b
(ал.а а<J'tроv) - [Т'bклtNНЦd, "РХНЕРЕН (apxtEpe'6-;;) - СТdрtНШНNd, BdPBdP[b
[Kbl фар аро-;;)
HNOI.\ bIVbNHK'b, ВЛd(фнМНhI ( Ла:cr<рТ\!!iа) - ХОУЛd, ОЛЕН
(v...atov) - Ud(ЛО, КdHOHO (Kavwv) - ПРdВНЛО, ОЛОКdВ'bUdTh (олокаU'tWflа) 
-

ВШ'bЖЕЖЕNН: итн. И во преводот на некои грчки зборови се јавуваат
разлики помеѓу Охр. и Пресл., на пр. о 'tt - hlКОЖЕ (охр.), НUЖЕ
(Пресл.), e8vo-;; со

:';blK'b (Охр.), [TPdNd (Пресл.), tЕР€U-;; со IEpEH - УН
[ТНТЕЛb, кЛllРОVОfltа со Nd[лtДНЕ ПРНVI.\[ТНН:, <РUЛll со колtNО - ПЛШI.\ итн.

Споредбените студии на исги текстови од различни рако
писи што потекнуваат од овие два центра ја откриваат и разновид
носга на нивната лексика. Какви подновувања биле извршени во
Преславскиот книжевен центар јасно се гледа од ЧУ90вскuош
----.

---

52

---

Сп. З. Рибарова, 1986,56-77; В. Десподова, 1997,111-118.

53 Сп. У. Jagic, 1913, l.c.; С. М. Куљбакин, 1940, 1-43; И. Добрев,
1978, кн. 2, 89-98.
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исалшир, каде што е извршена замена на старата (кирилометоди

евска) лексика со други словенски синоними. Според Јагиќ овде

нема, речиси, ниеден стих без некои промени од првобитната ре

дакција54• С. М. Куљбакин

(1940, 3)

во текстоло шките студии на

Клоцовиош и Суирасалскиош зборник констатира дека преводите
на хомилиите се направени при крајот на IX и почетокот на Х век и
претполага дека имало една конзервативна книжевна школа, и

тоа, веројатно негде на македонски терен, сврзана со дејноста на
СВ.

Климент и на неговите соработници. Од друга страна наоѓа хо

милии со нови лексички и граматички особености, кои можеле да

бидат или нови преводи од грчки, или преработки на постар пре
вод од македонската школа.

Колку многу лексички разлики се намножиле во IIисмените

споменици дО ХШХШ век се гледа од споредбите меѓу Охри9скиош
au.,

текст од Охр. книж. центар и Слеиченскиош аи., текст сврзан

со Пресл. книж. центар, каде што во Дела au., почнувајќи од IX гл.
на околу 200 места има несогласувања, настанати поради ино

вациите од Преславскиот центар. Голем број од тие подновувања

биле извршени многу рано, веројатно уште за времето на кнезот

Симеон, како што се гледа од библиските цнтати во Бесе9аша иро
шив бо20мu.лише од Презвитер Козма55.

Континуиран развој и внатрепmи промени
на македонската варијанта
настароцрковнословенскиот
6. Јазичните разлики меѓу "старомакедонската" и "старобу

гарската" варијанта на црковнословенскиот, како што констатира

А. Вајан, се ,,лежерни, но осетни,,56. Меѓутоа, со текот на времето

тие зрееле, се повеќе се множеле и постепено се издвојувале во по
себен систем. Како што се спомена горе, тие особености не се не

каков статичен фОНД, а, како жива материја подлежат на извесни
54 Сп. Т. Славова, о.с., 168.
55 Варијантнте од Слеuченскuoш аuосШол

се

среќаваат и во цита

ти од Аuoсшолош во Бесе9аша uрошuв боzомuлuше од Презвитер Козма
(Х век), а делумно и во Карuuнскuош аuосшол (XIП век), сп. И. Добрев,
Кuрuло-.меtUo9ueвскu СШУ9Uu, кн. 1, Софил 1984,44-62, што укажува дека
рецензијата можела да биде извршена уште во Симеоново време.

56 А. Vaillant, Маnиеl du vieux slave I, Grammaire, Paris 1964, 13: "иѕ
differences entre le vieux macedonien et le vieux bulgare sont legere, mais sensible;
elles apparaisent surtout dans le vocabulaire, mais ausi

dans la grannnaire".
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промени поради различни причини. Сепак, фреквентноста во упо
требата на одделни црти, остава печат врз физиономијата на одре
дена јазична варијанта.
Познато е дека вО ХП век кирилицата станува и во Маке
донија примарно писмо и, при преписите, глаголичките текстови
биле транскрибирани со кирилица. Но архаичните кирилометоди
евски јазични особености, главно, се пазеле не само во најстарите
кирилички преписи, ами и во подоцнежните. Сепак, извесни про
мени биле неизбежни не само поради интерференциите меѓу раз
личните јужнословенски јазични варијанти на црковнословенски
от, туку И поради други супстратни и адстратни влијанија.
Така, почнувајќи од ХП век во ракописите од македонска
провениенција постепено навлегуваат елементи од балканската
јазична <"'Редина. Пред се тие се одразиле во системот на именската
флексија преку замена на синтетичките падежни форми со пред
лошки (аналитички) конструкции и други моРФо-синтаксички бал
канизми57•
Општествените и политичките промени што настанале по
пропаста на Самуиловото царство со византиската доминација над
Македонија вО ХI и XII век се одразиле и врз физиономијата на Ох
ридскиот просветен и книжевен центар. Македонија се наоѓала
под јурисдикција на Охридската архиепископија на чие чело биле
назначувани за архиепископи, главно, Грци. Условите за развој на
СЈIовенската писменост во овој период не биле поволни. Словен
ската книжнина била ограничена, главно, на преписи со транскрип
ција на текстови од глаголица на кирилица, и тоа само по селата и
во помалите манастири. Во градовите било наложено богослуже
ние на грчки јазик. Книжевните споменици посветени на осново
положниците на Охридскиот книжевен центар, осое':;но на св.
Климент, се на византиски грчки. Охридските архиепископи: Тео
филакт (крај на XI и почеток на ХП век), Д. Хоматијан и К. Кава
СИЈIa (ХШ век) Григориј 1 (почеток на XIV век) им пишувале на ох
ридските светители житија, служби (канони) и похваЈIИ, во кои со
восхит ги славеле како с"'Iовенски просветители и го подржуваЈlе
нивниот култ. Покрај Оаширнoz710 жш71ие и Служба на св. Кли
менш, Теофилакт напишал Жишие и на св. 15 тивериополски ма
ченици. Димитар Хоматијан составил Крашко жишие и три кано
57 Повеќе подробноси за тоа в. во "Учество на грчкиот и балкански
латински во развојот на старословенската деклинација", Балканолошкu
лuнzвuсшuчкu СШУ9UU, Скопје 1988, 99-113; СП. и З. Рибарова, 2005 раѕѕiш.
от
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ни за св. Климент. Константин Кавасила како струмички еп. напи
шал два канона за св. 15 тивериополски маченици, а како охридски
архиепископ - по еден канон за св. Климент и за св. Наум. Григо
риј 1 напишал стихири за Службаша }ц1 св. Клим,енiU. Од тоа време
е познат и еден анонимен словенски превод на краткото житие на
св. Климент од Димитар Хоматијан и Второто словенско житие на
св. Наум врз основа на грчки извори, како и неколку други скром
ни текстови на словенски.
Овде особено внимание привлекува епитетот на свв. Кли
мент и Наум во насловите од житијата како и во обраќањето кон
нив и кон нивните учители, Солунските браќа, во службите и по
фалбите од страна на спомнатите автори. Во насловот на житието
на св. Климент од Теофилакт стои Bio ... 'tOU €v ayio п(x'Cpo

Il&v
KMIlEV"Co<;, EтttO'K01tO'l.) ВО'l.)Луарmv (живот ... на нашиот светител Кли
мент, епископ на Бугарите). И Хоматијан го нарекува Климента
"E:1tH1K01to'l.) ВО'l.)Луар{а Е:у Чl 'AXptot" (епископ на Бугарија во
Охрид). Во најстарите словенски споменици, меѓутоа, епитетот бу
zapCKU отсуствува; св. Климент се нарекува само епископ словен
ски, прв епископ на словенски јазик, а во грчките житија: епископ
на буzарски јазик Спонтано се наметнува прашањето како треба
да се објасни оваа разлика.
Називите "Бугарин, бугарска земја, бугарски кнез", кои че

сто се среќаваат во житијата и службите на свв. Климент и Наум
од ова време, се сврзани со државната власт58• Но постепено пои

мот "бугарски" се шири во сите сфери и го заменува терминот
"Словени". Во житието на св. Кирил, познато како Солунска леzен
9а, се вели "Славmе, рекше БЛ'"hгаре", па и Теофилакт, како и дру
гите автори на житијата, ги идентификува Словените со Бугари.
Познато е дека за време на византиската власт во Бугарија
се засилува патриотската тенденција која наоѓа израз и во литера

турата. За св. Јован Рилски во житието се вели: "роДом же БЛ'"hга

рИН'"h". Слично и св. Кирил во кратките житија Усuение Кuрилово

и Солунскаilш леzеН9а, кои потеКнуваат од поДоцнежно време (ве
ројатно од XIII век, а СЛ можеби од XJV-xv век), е наречен "бл'"h

гарин'"h". Освен тоа, охридските архиепископи имале и друга при
чина да го форсираат овој назив. Цариградската патријаршија по
стојано пројавувала аспирации за укинување на нивниот автокефа
58 Овој историски факт го признаваат и бугарски научници, сп. д.
Петканова, ,,извори за делото на Константин Кирил и Методии",
eaHUR

ао кuрuломеШО9uевuсшuка, СофШI 1985, стр. 59.

Изсле9-
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лен статус. Назначувани директно од византискиот император кој

пrrо имал власт да се меша и во црковиите работи, охридските ар

хиепископи не можеле да не ја спроведуваат неговата елинизатор
ска политика. Но тие исто така биле свесни дека автокефалната
положба на Охридската архиепископија се базирала, главно, на
инородниот характер на населението во Македонија. Поради тоа
не го потискале наполно народното сознание на својата паства59•
Верниците на оваа црква биле претежно Словени (нарекувани Бу
гари), но имало и други народности. За да Й се доближат на својата
паства, тие мошне придонеле за издигање на култот на свв. Кли

мент и Наум со тоа што им пишувале житија и служби. Со своето
ОIIШирно житие и служба на св. Климент архиепископот Тео

филакт ги овековечил и словенските првоучители свв. Кирил и
Методиј. Однесувајќи се со голема љубов и почит кон создателите
на словенската писменост, се претполага дека тој не бил против
неа и не пречел да се извршува богослужение на словенски6О•
Со потпаѓањето на Цариград под власт на КРСТОНОСlџгге и
основањето на Латинското царство во 1204 г., Византија ослабна
ла, а за сметка на тоа се проширила власта на балканските држави:

Бугарија и Србија. Под нивна управа зајакнува словенската про

света во Охридскиот книжевен центар, но истовремено во маке

донската правописна и јазична варијанта постепено проникнуваат
елементи од соседните словенски јазични варијанти. Влијанието на
•

српската рецензија е особено значајна. Тоа се чувствува се дО XVШ
век.
Покрај Охридскиот книжевен центар, познат со многуброј

ни ракописи на глаголица од најстаро време, а потоа и на кирили

ца, во Македонија работеле и други препишувачки и книжевни
центри61• Ќе спомнеме само неколку од нив што биле активни во

средниот век: Мошне продуктивен бил Лесновскиот центар кој
што развил извонредно плодна активност, во кој се вкрстиле пра

59 За да го зацврстат својот независен статус тие, особено архи
епископот Јоан Комнин, брат на императорот Алексеј Комнин во среди
ната на ХП век, започнале да ја идентифицираат Охридската архиеписко
пија и со Iиѕt1niana РriIПa, самостојна архиепископнја основана во 535 год. од
имп. Јустинијан Велики.
60
61

Повеќе за тоа в. Илиевски, 1988, 65-74.

С-с набројуваат преку четириесет такви активни центри во раз
ни цркви и манастири на територијата од цела Македонија, СП. ѓ. Поп
Атанасов - И. Велев и Маја Јакимовска-ТоIIШЌ, Скриаториски цен.три
во сре9новековна Маке90н.ија, Скопје 1997.
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вописни норми од Охридската школа со српска рецензија. Во ХШ и
почетокот на XN век се јавуваат препишувачки центри во Скопје
и Скопско. Одовде потекнува познатиот Скоuски uразничен Јиинеј
(сега во Народната библиотека во Софија, бр. 522), каде што се
поместени оригинални словенски творби од најстариот период:
Каноните за св. Димишрија Солунски од св. Методија, за св.
Клименш Рu.!И.ски за Прешuразненсшво

на

од св. Климент Охридски; и Пренесување

РОЖ9есшво Хрисшово
мошунн

JfAdTOOYCTdro (со

акростих), дело на св. Наум или св. Климент Охридски, Служба за
св. Кирил и др. Кон крајот на ХШ и почетокот на XN век во Скоп
је работел книжевникот поп Никола, којшто го препишал ХЛУ90виош uаримејник итн.

За време на турскиот период покровител на словенската
просвета во Македонија била Охридската архиепископија, којашто
го продолжила делото на Охридскиот книжевен центар. Во овој
период, кога и Грците и Словените се нашле при исти животни
услови, некои од нејзините архиепископи се однесувале со голема
толерантност кон словенската писменост. За време на архиеписко
пите Доротеј и Прохор (ХУI век), црковнословенскиот се употре
бувал како административен јазик и во нивните канцеларии. Таква
практика имало и во канцеларијата на Мегленската епархија за
време на архиеп. Пајсиј (XVI век). На барање од архиеп. Прохор во
скрипторскиот центар на Слепченскиот манастир во Демирхисар
ско биле препишани многубројни книги со богослужбена, библи
ска, богословско-философска и друга содржина. Од книжевниците
во овој центар треба посебно да се одбележи активноста на Виса
рион Дебарски (сп. П. Хр. Илиевски, 2005).
Има извештај на еден руски автор-хроничар, Арсениј Суха
нов, за тоа како во 1756 г. охридскиот архиепископ Дионисиј Ш од
името на СиноДот и од свое лично име, барал од руската царица
Елисавета да му испрати литурmски КНИГИ, бидејќи "црквите и ма
настирите без книги и други потреби се наоѓаат во тешка положба

,,62
и немаат со што да го слават Бога на својот јазик . Од овој по
даток јасно се гледа дека црковните служби на територијата од
Охридската архиепископија се извршувале на словенски јазик. За
бележително е дека овој архиепископ, иако по народност Грк, ги
надраснал националните чувства и барал печатени богослужбени
книги на словенски јазик за да
паства.

аршuл,

ги

задоволи потребите на својата

И. Снегаров, Исшорuл на ОХРU9скаша архuеuискоuuл-uaшрu
т. 11, Софил 1931, стр. 280-281.
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Од особено значење за просветниот и културниот живот во

Македонија под раководство на Охридската архиепископија е фак
тот што во втората половина на XVI век, пелагонискиот еп. Григо

риј, потчинет на Охридскиот архиепископ, го превел зборникот на

поучни проповеди Вт!cr<хuр6; од Дамаскин Студит на црковносло

венски со многубројни елементи од народниот говор. Неговиот

превод (во обем од 1.100 ракописни страни) е познат во науката
како Маке90нски UревО9 На Да.маскиноШ. Во тој текст се среќа

ваат многубројни типично македонски лексички и граматички осо

бености, различни од оние на другите јужно-словенски јазици6З,

веќе оформени во XVI век. За време на општата балканска дигло

сија, кога говорниот јазик во својот непрекинат развој се оддале

чил од писмениот толку многу, што луѓето не можеле да ги разби

раат црковните служби и проповеди на архаичен црковнословен

ски јазик, спонтано се јавила потреба за доближување на црковни

те писмени луѓе до народот. Преку преводот на Зборникот, којшто

доживеал многубројни преписи и преработки, биле раширени иде

ите на Дамаскин Студит за употреба на говорниот јазик во црков

ните служби и во книжевноста. Со ваквата активност бил траси

ран патот и за создавање литературна норма на современиот маке

донски јазикб4•

*

7. На крајот уште еднаш ќе истакнеме дека св. Климент,

којшто е, всушност, ОСНОВОПОЛОЖНИК на Охридскиот книжевен

центар, е автор на многубројни оригинални текстови (слова, по

хва.i'IИ, хагиографИН, канони и др.), кои претставуваат врвни дости

гања на средновековната речитост според византиските обрасп;и.

Неговиот неразделен соработник св. Наум, исто така, сега е по
знат како даровит химнописец, претставен со канонот за св. ап.

63 За разликите меѓу овој итн. Сре9Н020рски Uрев09 I-lа 9амаски
нош, в. П. Хр. Илиевски, Маке90нски јазик XI-XII,

1-30.

1-2, 33-72 и М.ј. 2001,

64 Повеќе детали за Маке90l-lскиош uрев09 на Дамаскиновиот

зборник

ечоа1.)р6 в. П. Хр. Илиевски, KpHUI-lСКU Дамаскин, Скопје 1972;
К П. Ми

"Обиди за воведување на говорниот јазик во писменоста пред

сирков", Зборник Крсше П Мисирков и н.ациОl-lално-кулшурниош развој
I-lа лшке90нскиош наР09 90 ослоб09увањешо, Скопје 1975, 57-65;
"Од
јазикот на Григориј Пелагониски", Зборник]ааuчнuше аојави во Бишола
9енеска и во минашошо, МАНУ 1988, 47-56; 2005, гл. II-У.
-
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Андреј, каде што го оставил во акростих и својот потпис. Тие двај
цата имале голем број ученици, но историските податоци за нив се
мошне скудни. Подражавајќи ги своите учители, тие пишувале во
истиот стил којшто станал книжевна норма на Охридскиот центар.
Сепак, зачувани се некои нивни лични состави, како Службаша и

Похвалаша на св. Клu.менш, Жuшuешо на св. Нау.« и др., кои све
дочат за нивните високи книжевни квалитети.
Охридскиот книжевен центар се одликува СО долга и непре
кината историја на просветна, книжевна и културна активност.
Две основни характеристики: приврзаност кон глаголицата и до
следно продолжување на Кирило-Методиевото дело, ја дефини
раат неговата физиономија од почетниот период. Долго време тој
ги чувал архаичните јазични особености на првобитните словенски
текстови од Моравија. Тие се, всушност, својства и на македонски
от словенски говор од Солунско, ШТО послужил како основа на пр
виот црковнословенски литературен јазик, а наедно претставува и
посебна македонска јазична варијанта. Овие специфични црти осо
бено јасно се покажуваат при споредба со особеностите на еден
друг важен книжевен центар од тоа време - Преславскиот. Тек
стовите на Преславскиот центар се одликуваат СО ред правописни
и јазични иновации, освен тоа СО решение на Преславскиот црков
но-народен собор од 893 год. овде рано било заменето Кириловото
глаголичко писмо СО кирилица.
Силното влијание на Охридскиот киижевен центар се чув
ствувало СО векови не само во Македонија и меѓу јужнословен
ските народи, а и далеку на северо-исток во Русија. Познато е дека
книжевниот и јазичниот опит, одразен во Климентовите дидакти
чки текстови, кои високо се ценеле и често се препишувале, ука
жал големо влијание врз јазикот како на јужнословенските наро
ди, така и на старорускиот.
Но во историјата, како и во животот воопшто, не останува
ништо статично, дадено еднаш за секогаш, а подлежи на постојани
промени. На релативно мал простор во средновековна Македонија
од IX-ХVm век се регистрирани поголем број препишувачки и
книжевни средишта. Речиси секое од нив се одликува со по некоја
правописна и јазична особеност, но во нивната основа лежат и
типичните својства на Охридскиот книжевен центар, кои повреме
но се менувале во зависност од внатрешниот развој и надворешни
те влијанија. Отворени кон правописните и јазичните варијанти на
другите балкански, јужнословенски народи, македонските книжев
ни центри допуштале заемни вкрстувања со нивните граматички и
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ортографски особености. Во нив се среќаваат елементи од право
писната трновска реформа на патријарх Евтимиј, како и на српска
та рецензија која од XlV-хvш век извршила значително влијание
врз словенската писменост во Македонија, особено во северните
македонски препишувачки и книжевни центри од Кумановско и
Кратовско, а потоа и од руската рецензија на црковнословенскиот.
Но и покрај сите интерференции македонската јазична варијанта
се оформила во посебен идиом чиј историски развој може да се
следи низ еден долг, милениумски период.

Сл. 36 Текст од Суuрасалскuош зБОРllUК
(според В. Мошин, Палеографскu албум, стр. 8)
-
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Сл. 37 Текст од ОХРU9СКUOШ аuосшол
(според П. 'Вор иh. Исшорuја сриске huрuлuце. 1971. стр. 244)
-
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Сл. 38 - Текст од КуuрuјановuшеЈНовiОРО9С1Сшuе лuсшовu
(Сllоред В. Мошин, Палеozрафс1<.U албу.w" стр 11)
.
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Сл. 39 Текст од Савuнаша KHuza
(според В. МоIIШН, ПалеоzраФскu албум, стр. 7)
-
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Сл. 40 Текст од Болоњскuош uсалшuр
(според Словенска uucменосш, Охрид 1966, стр. 120)
-

VIII

ЗАМЕНА НА ГЛАГОЛИЦАТА
СО ЛАТИНИЦА И КИРИЛИЦА
Св. Климент ли е творец на кирнлm ата?

L Просветителското дело на словенските апостоли било
секогаш високо ценето. Во времето кога Цариrpад и Рим (во вто
рата половина на IX век) се натпреварува.тrе околу rpижите за ду
шите на Словените, а всушност се бореле за црковна, политичка и
културна превласт над Балканот и Средна Европа, мисијата на
Браќата била мост и помирителен спој меѓу овие два остри ривала.
Како доказ за високото вреднување на моравскате мисионери и на
нивното дело служи фактот што тие биле канонизирани набргу по
.
нивната смрт, а ОВОЈ чин претставува наЈВИСОК степен на сеопшта
.

признателност. Такво признание на свв. Кирил и Методиј им е од
дадено и пред извесно време (1985), кога Ватикан, покрај св. Бене
дикт Нурсиски, најсвечено ги прогласи за патрони на Европа, пак
во време на затегнати односи меѓу Исток и Запад, а со цел тоа да
придонесе за единството на европските народи.
Многубројни специјалисти, филолози и палеоrpафи, во те
кот на послеДНИве два века исто така бlше и се еднодушни во оцен
ката дека глаголичкото писмо што го создал Константин Философ
било совршен rpафички систем. Книжевниот словенски јазик, пак,
на кој Браќата гн превеле основните богослужбени книги и на
пишале свои самостојни поетски и прозни книжевни творби, бил
оформен врз здрави лингвистички принципи.
Меѓутоа, глаголицата не останала долго во употреба. Не
каде порано некаде подоцна, таа била заменета со други писма. Во
Моравија и Панонија, со исклучок на една оаза во Бохемија, каде
што се одржала извесно време, веднаш била заменета со латинич
но писмо, а словенскиот јазик - со латински иЈили германски.
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Во источна Бугарија набргу по ПРИСТИГa.Fbето на Методие
вите ученици, како што видовме, со решение на највисок орган,
Црковно-народниот собор од 893 год., таа требала да биде замене
та со една варијанта од грчкото писмо, проширено со знаци од гла
голицата за специфичните словенски гласови, подоцна наречено
1Сuрилuца во чест на Константин-Кирил. За разлика од Панонија,

книжевниот словенски јазик, ревидиран според дијалектната база

од североисточна Бугарија, овде бил задржан. Свв. Климент и На

ум во Охридскиот книжевен центар ја продолжиле традицијата на
своите учители како по однос на јазикот, така и на глаголичкото
писмо, но по околу два века и овде глаголицата била заменета со
кирилица. Само хрватските монаси-глаголаши, и покрај презриви
те понижувања од јавното мнение дека биле прости и не го знаеле

латинскиот јазик и латинското писмо, успеале во некои северно

далматински манастири до почетокот на ХХ век да ја одржат гла

голицата во една малку изменета (аглеста) форма.

Додека во кирилицата, составена врз истиот монографем
ски приmџm како и глаголицата, словенските гласови се претста
вени со единечни знаци во сооднос еден знак за еден глас, во тран
скрипција на латиница се употребуваат различни комбинации од
повеќе букви, што претставува причина за ортографска, често и
ортоепска нестабилност во предавањето на словенската реч. Така
на пр. за безвучниот африкат Ч, во кирилицата и глаголицата ре
довно означен само со еден знак, со буквата

vерlЊ,

во Фрuзuне1СUluе

ше1Сешовu овој глас се предава на шест различни начини со лати

ница: три монографи и еден диграф во првиот фрагмент:

и со два монографа и два диграфа во вториот фрагмент:

f, z, е, е!;
f, z, ts, tz,

како што установи л. Матејка1• Тој наоѓа дека во старочешкиот
има преку дваесет различни графИЧки варијанти од монографи, ди
графи и триграфи за предавање на овој словенски глас (е, се,

f, /z, eh, ehz, ehs, fch,

z, z

ez, czz,

f, ѕ, е!,
((, tc, ezi, с, ѕ и др.), за кој во глаго

t

лицата и кирилицата има само еден единствен и недвосмислен знак

Ч. За

Ц во старите чешки текстови исто така открива

чни варијанти

девет разли

(е, eh, а, ze, е!, еѕ, (!, te, tz), со што се внесува забуна

при читањето (исто како и во македонските текстови пишувани со
грчко писмо во XIX век). И според Мареш2 зачуваните староче
--_ ...... •.. __••.....•... -.-

1

1.. Matejka, "О problemima nonnalizacije

Кирuл Солунски,

кн.

u

ranoj slavenskoj pismenosti",

2, МАНУ, Скопје 1970, 163-174; - "Grafemski ѕиѕшуј

u

ranoj slavenskoj pismenosti", Slovo 21, 1971,71-79.
2 F. У. Mares, "EmauszskY h1agolskY ruipis - starocesk}' dekalog (Desate
rO)",Sla.ia31,1962,2-7.
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ПЈКИ текстови со глаголица ДOKa

aaT дека глаголицата била

многу попогодна за бележење чешки гласови отколку која било
друга латинска варијанта.
Матејка (о.с.) констатира дека различните латински вари
јанти за словенските гласови, особено оние со диграфи и тригра
фи, ја откриваат Фонолошката анализа на звукот предаван во гла
голицата и кирилицата само со еден знак. Преку таа анализа исто
времено се покажуваат и генијалните лингвистички способности
на Константин Философ кој успеал да ја сфати суштината на сло
венската Фонетика и да ја претстави така едноставно и точно. Но
независно од тоа, како што рековме, глаголицата во западносло
венските земји била заменета со латиница. Спонтано се појавува
прашањето: што го условило брзото напуштање на глаголицата и
покрај нејзините признати високи квалитети?
прашање ќе се обидеме да дадеме подолу (т.

Одговор на ова

6) откако ќе ја разгле

даме положбата со употребата на глаголицата меѓу јужните Сло
вени на Балканот, зашто нејзината замена и таму се должи на ис
тите причини.

Паралелна употреба на две CJlовенски писма
2. Веднаш по Преславскиот црковно-народен собор од

893

год. започнало да се протежира грчкото писмо, кон кое биле дода
дени 14 (одн.

12) букви од глаголицата за посебните словенски гла

сови. Ова комбинирано писмо исто така го предавало словенскиот
гласовен состав јасно, едноставно и верно, но од формална страна
значително се разликувало од глаголицата на Константин Фило
соф, што станало причина најверните Кирило-Методиеви следбе
ници свв. Климент и Наум да ја наПУПЈТат престолнината. Треба
при тоа да се забележи дека замената на глаголицата со кирилица
и во северо-источна Бугарија не можела така брзо да се изврши, а
имало извесен преоден период кога писмените луѓе продо

але

да се служат и со глаголица, ПЈТО се гледа од новооткриените нат
писи во Преслав, с. Равна И други места (сп. горе гл. VП, т. 3).
Познато е дека на Балканот, во тогашната бугарска држа
ва извесно време паралелно се употребувале двете азбуки. Во Пре

слав комбинираното грчко-словенско писмо било прифатено како
официјално и во црквата, но не можеле така бргу да бидат препи
шани со него сите богослужбени книги пишувани со глаголица. Во
Охридскиот книжевен центар, меѓутоа, околу два века глаголица
та била доминантна во богослужбените текстови, а во администра
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тивните, особено во епиграфијата, од крајот на Х век, започнала да
се употребува и кирилицата (сп. В. Мошин,

1966, 39).

По потпа

ѓањето, пак, на Македонија под византиска власт (во почетокот на
XI век) за официјално писмо било наложено грчкото, па овде биле
во употреба три писма.
Употребата на повеќе различни писма во исто време не е
обична појава; таа спонтано побудува интерес за при чините што
довеле до таква сложена положба. Прашањето за двете словенски
азбуки не можело да биде заобиколено и од некои охридски архи
епископи. Во една кратка, но мошне содржајна статија под наслов
"Појасни букви", Б. Конески (1975, 50-53) забележува дека Теофи
лакт, во крајот на XI и почетокот на ХП век, кога глаголицата во
Охридскиот книжевен центар се уште била во употреба за словен
скиот клер, не го поставувал ова прашање зашто во негово време
традицијата за потеклото на првото словенско писмо од Констан
тни Кирил, глаголицата, била жива, благодарение на Климентова

та дејност. Димитриј Хоматијан, меѓутоа, стотина години по Тео
филакта, во почетокот на ХШ век, кога во Охрид богослужбените
текстови со кирилица, речиси, сосема ги потиснале глаголичките,
се интересирал за таа промена. Тој секако имал можиост да види
книги и со глаголица и со кирилица, а во градовите во негово вре

ме официјално било грчкото писмо. хоматијан исто така можел да
дознае дека глаголицата била создадена од Константин Философ.
За тоа се зборувало и се пишувало во неговата средина, при што
биле употребувани, како што спомнавме (гл. Ш, т. 6), глаголските
форми: LhTSOPH, Lh[T4SH, LhЛОЖН, ОУСТРОН, H HOS4 1rh0l>p4

[ЛОѕ1;Н(К4 ПН(bМЕN4.

Тука не останува место за двоумење дека Константин Философ е
творец на првото словенско писмо - глаголицата. Исто така, овој
висок византиски интелектуалец бил еден меѓу ретките, што ја
знаел и историјата на грчкиот алфабет. За него, вели Конески, мо
жело да биде отворено само прашањето за потеклото на кирили
цата.
Создавањето на азбука од секогаш се сметало за важна и
тешка работа, која не може секој да ја изврши. За кирилицата, ме
ѓутоа, нема податоци:

кој, Koza, ка9е, како

и

зошшо

ја создал, за

што таа е, всушност, адаптирано грчко писмо, а адаптацијата е
обично постепена и анонимна (в. горе гл. Ш, т. 5-6), макар што и
таму некој треба да определи насока и принципи на тоа приспосо
бување, за што е неопходна посебна инвенција.
Во своето житие за св. Климент Охридски Хоматијан, пок
рај другите заслуги, му ја припишува таа творечка улога на Кли
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мента, за да го издигне повисоко и од неговиот учител, со зборови
те: 'EO"oq>tO"(HO ое ](at харак:ri\рси;; f:'tEP(1)C; ypalll.HX'tffiV тrpoC; 'to О"асРЕO"'tе
роу 11 OVC; e e poy /) O"oq>OC; К6рtЛЛос; (дека за поголема јаснота Кли
мент измислил и други форми, одн. букви, од оние што ги открил
МУдРиот Кирил). На Гркот Хоматијан кирилицата, која е во основа
грчко писмо, се разбира, .му била појасна.
Овие зборови за "појасни букви", земани обично изолира
но, биле често коментирани од мнозина и до денес се предложени
различни објаснувања, кои можат да се класираат, главно, во две
групи со повеќе варијанти и подваријанти:
Едни, почнувајќи од Шафарик и Рачки до А. Бојаџиев

(2000, 86-111), ги прифаќаат овие зборови како одраз на историска

реалност во различни нијанси и допуштаат дека св. Климент зел
поголемо или помало учество во создавањето на кирилицата.

Тргнувајќи од овие зборови како од сигурен историски из
вор, други (М. Вајнгарт, 1915,7,27), претполагаат дека тие се одне

суваат на глаголицата која уште се дотерувала, како што спомнува
и Црноризец Храбар (ПН[bМЕNd
Н ЕЦЈЕ 0YCТPdhldfilJ.T[A), а во таа рабо
та Климент имал важен удел3. Е. Георгиев (1968, 63) смета, без
поткрепа со аргументи, дека Хоматијан користел извори што не се
зачувани и претполага дека Климент уште додека биле живи Ки
• • •

рил и Методиј предлагал нови, појасни форми на буквите.
Други се сомневаат во веродостојноста на овие зборови од
Хоматијан, зашто житието содржи и дРуги податоци кои не одго
вараат на историската вистина, така што тоа не може да служи за
сигурен историски извор. Според житиеписецот Борис и Михаил
биле татко и син; тој не знае дека името на КирИЈI пред да го прими
схимонашкиот завет се викал Константин; не е точно дека папата
Адријан го ракоположил Методија за архиепископ на Бугарија и
дека истовремено го ,,поставил" Климента за епископ на Охрид
ската епархија, на "целиот Илирик и на бугарскиот народ којшто
управувал со земјата" и др.

Потреба од криmчки приод
3. Секогаш кога при интерпретацијата на споменик, што се
смета за историски извор, се земаат зборови изолирано од контек
3 Денес се nишуваат и оmnирни трактати за рефор.Wll7lа што ја из
вршил СВ. Климент од триаглеста во кружна глаголица (М. чунчиќ).
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стот без критички осврт како кон точното читање на одделни збо
рови, така и кон целиот негов текст, има ризик човек да застрани и
да тргне по погрешен пат (в. горе гл. IV, т. 5, случајот со

евангелие
шо и Псалширош, напишани РОУШbКblll.AН ПН(bIl.AЕНЕII.A и како треба да се
разберат овие зборови од ЖК, гл. vш).
На сличен начин треба да се пријде и кон зборовите "појас
ни букви" во

Крашкошо грчко жишие на св. Клименш

од Хомати

јан. Тие можат да се разберат правилно само ако се има предвид:

ирво

текстот на целото житие;

вшоро ако добро се познава

време

то кога било тоа напишано; шрешо, што го побудило авторот да го
напише него и каква

цел сакал да постигне со тоа.

Денес на интер

нет кружат најразлични, често противречни информации за исти
предмети или настани. Може ли на сите да им се верува дека се
објективни? Критичкиот приод кон изворите според Ту:кидид се
сметал за основен принцип во историската наук:а. Оние многуброј
ни, знајни и незнајни автори, што не постапувале така, а предавале
како вистина се што ќе чујат, биле нарекувани

мишоzрафи, лozо

графи, не историчари.
Хоматијан живеел во бурно време. Византија била потисна
та во западниот дел на Мала Азија не само од крстоносците кои го
зазеле и Цариград во 1204 год., а против неа станале и други, по
себно балканските држави (Бугарија, Србија, Епир), кои ја проши
риле својата власт за сметка на нејзината територија. Со закрепну
вањето, пак, на овие балкански држави јакнеле и нивните самостој
ни национ ални цркви кои ја ширеле својата јурисдикција за сметка
на Охридската архиепископија - духовна наследничка на книжев
но-просветното дело на свв. Климент и Наум Охридски. Инород
ниот, претежно словенски состав на диецезата бил еден од најваж
ните услови за статусот на Охридската архиепископија како авто
кефална црква. Во границите на својата јурисдикција 110рано таа
вклучувала и Власи, Грци, Албанци, Молдавци и др. Значајно е
што Mety сите нив се ширел и култот на св. Климент.
Преку култот на св. Климент, имено, охридските архиепи
скопи, по народност главно Грци, сакале да го заштитат интегрите
тот на својата диецеза. Хоматијан му пишува на грчки служба на
св. Климент и житие кое било веднаш преведено и на црковносло
венски. На прв поглед во текстот на житието се забележуваат из
весни преувеличувања и очигледни греш:ки во предавањето на ис
ториските факти, како што одбележавме погоре. Треба посебно да
се нагласи дека Хоматијан пишувал за настани што се случиле око
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пишувал со

подигне авторитетот на Охридската архиепископија кој

бил разнишан од аспирациите на српскиот архиепископ Сава, од
трновскиот бугарски архиепископ и од епирската црква.

Случајии грешки, или теидеициозин нитерполацнн
во Краiilкошо жuiiiuе на св. Клименiii?
4. За да и придаде на Охридската архиепископија повисок

углед, Хоматијан се служи со преосмислувани докази, имено, дека
папата Адријан

го

ракоположил Методија за архиепископ не само

за Моравија, туку и за Бугарија, а Методиј

го

"поставил Климента

за епископ на целиот Илирик и на бугарскиот народ. Познато е

(сп.

жм, VШ) писмо (Gloria in excelsiS) од папата Адријан во кое, по

ракополагањето на Методија за епископ, во 870 г. им пишува на

кнезовите Растислав, Светополк и Коцел дека им испраќа архи
епископ и учител за нивните словенски земји. Архиепископот Дит
мар од Салцбург протестирал против папата зошто основал епар
хија во Панонија со што ја притеснил диецезата на Пасау и издеј
ствувал Методија да одлежи две и пол години во затвор. Ако е вер
но дека Методија бил назначен за архиепископ на Бугарија, а Кли
мент да бил "поставен,,4 од Методија за епископ на целиот Илирик,
па и на бугарскиот народ, чудно е зошто не реагирале против тоа
ни Цариградската патријаршија, ниту Дукља, Барската архиепи

скопија. Зар такви крупни настани би останале неодбележени во
аналите на овие две црковни организации?
Хоматијан му припишува заслуга на св. Климент што го по
крстил кнезот Борис и син му Михаил5, т.е. Симеона. И на крајот
4 Терминот uосшавен исто така оддава намерно преосмислување
на административно-црковин акции, кои Хоматијан како правник добро
ги знаел. Архиепнскопот можел некого да го ракоположи за еПИСКОП, но
назначувањето и поставувањето, кое обично се планира претходно, е акт
што треба да се изврши во согласност со световната власт, особено ако
станува збор за област во друга држава. Познато е дека кнезот Бранимир
го назначил Гргура Нински за бискуп, а папата

го

ракоположил. Исто

така, световната власт во Преслав (киезот Симеон) го назначил, т.е. по
ставил Климент а како прв CJIовенски епископ за Величката епархија, а
архиепископот на Бугарија (Грк), во придружба со други епископи, го ра
коположил за епископ.
5 Житиеписецот не знае дека Мuхаuл е името кое Борис го добил
на крштението од кумот, византискиот император Михаил 111, што е на
гласено и во натписот од Балши (Главеница) спомнат во Жuilluешо на св.
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додава дека Климент измислил појасни букви од оние на :мудриот
Кирил, со што ги истакнува неговите способности над Кирило
вите6•

Во самиот почеток на житието авторот нагласува дека овој
голем светилник бил родум од европските Мизи и станал водач на
целиот мизиски народ. "Наоѓа" историско оправдание за претенци

јата на широки граници преку митолошко поврзување на бугар

скиот народ со античките Мизи кои, божем, од Александар Вели
ки биле раселени кон Северниот Океан, та пак дошле на Балка
нот. Поентата му е: штом Климент бил водач на големиот мизиски

народ, наследниците на Климент а, охридските архиепископи, исто
така треба да бидат водачи на целиот мизиски (т.е. бугарски) на

род. Познат балкански синдром7•

Податоците од житието што не одговараат на историската
вистина, едни истражувачи ги нарекуваат "грешки", а други прет
полагаат дека тоа не биле грешки, но дека авторот се послужил со

извори што биле подоцна изгубени. На ваков начин може се да се
објасни, но дали тоа одговара на реалноста? Всушност, таквите по

се "случајни грешки", освен можеби замената на името
Симеон со Мuxаuл. Тоа се намерни и тенденциозни интерполации

датоци не

Клименш: ...Bop

() Ilt'tOVOI-Н:ЦЈ'еtt Мtха. Л... ,Й. Иванов, 1931, 14; а синот
на Борис, кој по отстранувањето на брата му Расате го зазел престолот, се

викал Симеон.
б

За различните толкувања на овие зборови в. А. Милев, О.С. 185-

186
7 Се бара митолошка база за доминантна положба и хегемонисти
чка улога над другите. Такви случаи во историјата на балканските народи
има уште од најстаро време. Во средината на II милениум дорското насе
ление на Крнт и во сувоземна Грција било потчинета класа под микенски
те Ахајци. Но кога се намножиле, почнале да ги рушат микецските двор
ЦИ, за што "наоѓале" и историско оправдание: ,,вие го прогнавте нашиот
дедо Херакле, но сега ние, неговите внуци се враќаме во својата земја".
Потоа во Грција настанал познатиот "Мрачен период" кога културата и
технологијата беа вратени на почетниот стадиум. Тоа се повторува на
Балканот многу пати. И денес има такви случаи кога претенцијата за те
ритории е потпрена врз митолошка подлога, имено дека нивните дедовци
порано живееле таму, но биле прогнати, а сега потомците си доаѓаат на
"свој терен". Интелектуалците-водачи на народот, наместо да ја разору
жаат историјата од вакви офанзивни и експанзионистички идеи, тие нив
им ги насадуваат на учениците од најрана возраст, без да мислат за после

диците. Овде не можам да не го спомнам англискиот писател џ. Орвел (G.
OrwеП) кој пред половина век истакна дека само "оној што го контролира
минатото, има контрола и над иднината".
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со пресметана цел за заштита на интегритетот на Охридската ар
хиепископија.
Житието го предава животот на Климента според устано
вен хагиографски шаблон. Како литературно дело тоа е со високи
уметнички вредности. Меѓутоа, информациите што ги содржи и
начинот како тие се изложени, го одразуваат поскоро времето
кога било тоа напишано, отколку настаните од времето на св. Кли
мент, 300 години пред тоа.

Дали е св. Климент творец на кирилицата?
5. Ова прашање во науката се смета за дефинитивно реше
но, имено дека такво нешто не можело ни да се очекува од најдо
следниот последовател на Константин-Кирил Философ во се, па и
во употребата на неговото писмо. Овде го поставуваме прашањето
само затоа што некои наши интелектуалци ги прифаќаат и
продолжуваат да ги пропагираат насекаде зборовите на Хоматијан
како реален чин, имено дека св. Климент ја измислил кирилицата.
Самата фраза дека Климент "ИЗМИСЛИЈI појасни букви" се
потпира на зборови од ТеОФилактовото Просшрано жuilluе на св.

Клu.меllШ, кое му послужило на Хоматијана за подлога при пишу
вањето на Крашкошо жuilluе. Во 22-та глава од Просшра1l0illО

Клu.меllillово ЖUilluе, Теофилдкт зборува дека "бугарскиот (т.е.
словенскиот) народ бил тап, груб, свештениците мачно го разбира
ле напишаното на грчки јазик; дека грчките букви ги знаеле само
да ги прочитаат, но биле прости за да го разберат напишаното; на
бугарски (словенски) немало ни пофални слова. Сознавајќи го тоа,
св. Климент пронашол ередство и против него и го урнал ѕидот на
незнаењето со своето дело. Составил прости и јасни слова за сите
празници" .
Тешко е да се тврди со сигурност дали овој текст на Теофи
лакт бил површно прочитан и погрешно разбран од Хоматијан,
или нарочно го преосмислил и него во духот на своите сфаќања,
имено дека кирилицата, која е во основа адаптирано грчко писмо,
за него како Грк секако била појасна. Поради недоволното позна
вање на глаголицата, навистина, нему таа можела да му изгледа

"загадочна", па требало да биде заменета од "појасната" кирилица,
која му ја припишува како заслуга на св. Климент.
Не е веројатно дека Хоматијан се интересирал за структу
рата на глаголицата, која била веќе излезена од употреба, и дека
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мислел за реформи и нејзино подобрување. Глаголицата за него
била минато, кое не заслужува внимание. Наспроти кирилицата, за
него глаголицата била нејасна, таинствена и поради тоа, можеби,
отфрлена. Всушност, така може да мисли само човек што не го
познава добро тоа писмо. Во Русија, каде што кирилицата веднаш
стеквала право на граѓанство, навистина, глаголицата извесно
време се употребувала како тајнопис, но во Охридскиот квижевен
центар во најстариот период на словенската писменост (од крајот
на IX до крајот на XI век) таа била во нормална употреба како
официјално писмо, посведочено од повеќе писмени споменици со
чувани до денес.
Има и други што мислат дека глаголицата е КОМIIлицирано
и тешко писмо. Оформувањето на глаголичките букви, кои се пол
ни со христијанска симболика, навистина, бара повеќе внимание и
напор, зашто тие се изведуваат според угврден канон за правецот
на дуктусот и често подигање на раката, како и при пишување на
секој унцијал. Но глаголицата не е тешка за пишување. Таа е сис
тем на едно префинето писмо. Од естетски аспект во нацртот на
нејзините букви има голема елегантност, а од семиотички - во нив
може да се открие и длабока историска, Фонетска и идеолошка мо
тивираност. Кога ќе го разбере човек тоа и, особено ако привикне
со техниката на нивното оформување, ќе може да пишува дури и
побрзо и полесно отколку со кирилица, која има шест букви пове
ќе (вкупио

44).

Така, фразата "појасни букви" е со релативно зна

чење, зависно од степенот на нивното познавање.

Причини за брзата смена на глаголицата
со латиница и кирилица
6. Да се вратиме кон прашањето што го поставивме во са
миот почеток, имено, зошто глаголицата била толку брзо повлече
на од употреба. Видовме дека и при сета нејзина длабока идеолош
ка осмисленост и високи квалитети во адекватното и едноставно
предавање на словенските гласови со еден знак за еден глас, таа
немала долга употреба. Со исклучок на ограничената употреба во
Хрватска, глаголицата била набргу заменета со други писма: на
Запад со латиница, а на Исток со грчкото (одн. грчко-глаголичко)
писмо. Западните Словени го ПРИфатиле латинското писмо со неу
едначени модификации на извесни знаци за специФичните словен
ски гласови (палатали, африкати), како што видовме горе (т. 1), а
источните го адаптирале грчкото писмо, додавајќи му глаголички
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букви за словенските гласови, оформено во посебен систем на сло
венска азбука, наречена кирилица8• Како што веќе беше речено,
спонтано се јавува прашањето на што се должи брзата замена на
глаголицата со латинско писмо на Запад и со кирилица на Исток?
Што било причина таа да отстапи пред овие две писма?
Како една од причините за таквата замена на глаголицата е
истакната "нејзината неподобност за неофитскиот период" кога се
покрстувале Словените
(гл. У, т.

2)

(А.

Джурова, 1980). Всушност, видовме

дека глаголицата е иконично писмо за нагледна еван

гелска проповед, создадено во духот на времето непосредно по по
бедата над иконоборството. Во нацртот на, речиси, сите нејзнни
знаци, а особено на оние со почетна нумеричка вредност на чети
рите енеади (... - 1, 'Jf
10, b 100 и I(J -1000), се содржи длабока
христијанска симболика и семиотика. Глаголицата била уште како
-

-

подобна за неофитскиот период, само можеби не била насекаде
правилно разбрана. Но, имало други, посуштествени причини по
ради кои таа била потисната.
Престижот на латннската abeceda бил над практичните
предности на глаголицата. Латиницата била симбол на западната
писмена култура, а "тоа повеќе се ценело од економичноста и ви
зантиското минато на глаголицата", како што забележува Матејка
(оо.с.). Но за смената на азбуките во голема мера придонел и
ставот на римската КурИЈа која го протежирала латинското писмо,
така што во западнословенските земји латиницата суверено се на
метнала во сите сфери на културниот живот. За да се одржи глаго
лицата во Далмација, требало да ја прогласат за дело на бл. Јеро
ним (сп. Ј. Hamm, о.с.

38-40).

Поради слични причини на Исток се наложило грчкото
писмо. Кнезот Симеон, византиски воспитаник и неговата учена
средина биле восхитени од мисијата на Солунските браќа и од неј
зиното културно наследство. Тие со радост ги прифатиле Методи
евите ученици, но не и нивната глаголица. Престижот на грчкиот
алфабет, како симбол на византиската култура, во Симеонова Бу
гарија имал голема улога и бил мерило за културните вредности.
Тој престиж создал основа да се прифати книжевното наследство
на Солунските браќа, но надворешниот вид на писмото да се при
8 Се претполага дека кнезот Симеон прво на СВ. Климент му пред
ложил да ја изврши таа работа, но откако тој тоа го одбил поради горе
спомнатите причини, кнезот нашол таков исполнител во лицето на Кон
стантин Преславски.
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способи кон формите на грчкиот алфабет. Таа реформа ги сочува
ла и графемско-јазичните принципи врз кои била построена глаго
лицата, само со модификација на надворешната форма на знаците.
Меѓутоа, св. Климент не можел да се помири

НII

со такво компро

мисно решение и во Охридскиот крај ја продолжил доследно рабо
тата на глаголица што ја вршел порано заедно со Браќата. Но по
два века редовна употреба, глаголицата и овде Й го отстапила сво
ето место на кирилицата.
Неколку фактори играле важна улога за таа промена:
а. Судејќи по обеМНIlОТ епиграфски материјал со грчко пис
мо може да се заклучи дека во Македонија имало традиција за пи
шување со него и дека мнозина го знаеле уште од предморавскиот
период.
б. Кирилицата била построена врз истиот принцип како
глаголицата, порано врз грчкото писмо, еден знак за еден глас (тоа
е многу важна работа), а има и други заеднички црти меѓу нив.
в. Иако со променет надворешен вид, буквите на кирилица
та

се

со исти СЛОВенски

назuвu

како во глаголицата, за разлика од

грчките кои се позајмени од феничанските, а латинската abeceda е
копија на грчката со подоцнежен изговор на буквите.
г. Ре90Ш на буквите

во

глаголицата и кирилицата е незна

чително променет, што се одразило и

во

нивната нумеричка вред

ност, но не и на првите три букви со почетна број на вредност на
енеадите (1, 10,

100).

Таа внатрешна сродност Mety глаголицата и кирилицата
придонела да се прифати втората, протежирана и од државната
власт, особено за време на П-то бутарското царство. Двете писма,
глаголицата и кирилицата, како што видовме, на Балканот

се

зачу

вани во подоцнежните споменици, од крајот на најстариот период
на словенската писменост (крај на Х и почеток на XI век). За време
од стотина години по создавањето на глаголицата, особено при
транслитерацијата на книгите од глаголица на кирилица, неизбеж
но настанале извесни промени, но тие сигурно не биле суштестве
ни. Почнувајќи од ХП век кирилицата веќе придобила статус на
официјално писмо кај православните Словени на Балканот, Влаш
ко, Молдавија и Русија. Истовремено во неа проникнувале извесни
елементи од локалНIlТе словенски дијалекти, но во основата таа
останала непроменета се до XVШ век, кога започнало образување
то на coBpeMeНIlТe словенски азбуки.

ЗАКЛУЧОК
Запдноевропското и CJIовенското писмо помеѓу Библос
и Силициумската Долина

Денес кирил:ицата е во употреба кај јужнословенските на
роди од централниот и југоисточниот дел на Балканот, со извесни
специфики за секој од јазиците (бугарски, македонски, српски), по
тоа, кај источните Словени (Русите, Белорусите и Укаринците), а
раширена е и кај некои несловенски, еврооазиски народи што вле
гувале во состав на Советскиот сојуз. Православни мисионери од
Русија во XIX век ги описменувале новопокрстените сибирски и
други азиски племиња на кирилица, но тоа ни од далеку не може да
се споредува со експанзијата на латиницата што ја извршија запад
ните мисионери во последните векови од П-от миленум меѓу раз
личните народи и племиња на сите континенти (в. горе гл. Ш, т.

5).

Наспроти енормниот продор на латиницата во светов, забележи
телно е дека сферата во која се употребува кирил:ицата од ден на
ден се повеќе се стеснува, макар што првиот запис лансиран од на
шава планета во стратосферата беше на кирил:ица. Подредената
положба на кирил:ицата се гледа и од фактот што меѓу сликите на
многубројни мостови за поврзување, претставени врз новата ев
ропска валута евро, не се најде место ни за една кирилична буква
покрај оние со латиница и грчко писмо.
Западноевропските народи, отворени кон Атлантикот, од
средината на П-от милениум, а особено од крајот на XIX век нава
му, ја проширија својата културна, економска и политичка моќ и
на други континенти: Америка (Северна и Јужна), Африка и Ав
стралија. Со тоа и престижот на латинското писмо, со извесни
адаптации според фонетиката на различните јазици, започнува се
повеќе да се шири по целиот свет на сите шест континенти. Писме
ниот англиски, и покрај сета негова ортографска комплицираност,
стана доминантен, речиси, во сите сфери на современиов живот
особено кон крајот на хх век преку компјутерската индустрија
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развиена во англиско јазично подрачје
во

-

Сu.лuцuуJrtскаmа Долuна

САД. Особено со својата компјугерска терминологија и елек

тронската комуникаIЏIја на англиски, тој направи извонреден про
дор на сите меридијани од земјинава топка.
Латиницата од поодамна продира и кај нас и се повеќе ја
потиснува кирилицата. Заради уедначеност во меѓународната кон
трола на личните документи, основните податоIЏl во нашите пасо
ши веќе се предаваат и со латиница. Словени, инвентори на значај
ни откритија, своите патенти ги заштитуваат со латиница на некој
западноевропски јазик. Додека Словените покрај кирилицата за
должително ја учат и латиницата за да можат да се вклопат во со
времените токови на научниот, културниот и економскиот живот,
на Запад ретко кој се интересира за кирилица. Сега, пак, при оби
дот да се вклучат кирилични текстови со словенска реч во систе
мот на intemet, се појавуваат проблеми слични на спомнатите при
траНСКРИПIЏIјата на глаголички текстови со латиница (в. горе гл.
VШ, т.

1).

Положбата

во

транслитераIЏIјата на знаците за спеIЏI

Фичните словенски гласови (африкати, Фрикативи и палатали) на
латиница во електронската пошта денес е просто хаотична. Дури и
оние словенски народи, како Србите, кои имаат уставно право да
користат и латиница, среќаваат слични тешкотии, зашто англиско
то латинично писмо не содржи знаIЏI за спеIЏIфичните словенски
гласови. Мнозина од оние, што добиле образование на кирилица, и
порано, а сега се повеќе, се ориентираат кон латиницата, при се
што е таа многу понепогодна за предавање на спомнатите словен
ски гласови со диграфи и триграфи, отколку монографемскиот
систем со кирилица. Други пак, загрижени за опстанокот на ки
рилицата, која претставува препознатлив белег на православните
Словени, се чувствуваат поради тоа длабоко погодени и деприми
рани.
Всушност нема место за загриженост ако се гледа реално
на оваа појава. Причините за денешната поограничена употреба на
кирилицата се слични на оние што ја потиснаа глаголицата на мес
та каде што други писма биле со подолга ТРaдиIЏIја и имале пови
сок углед. Природно е писмото со поголем престиж да се намет
нува над оние со поограничен делокруг. Но опстанокот на кирили
цата не е доведен во прашање додека преку 200 милиони души се
служат со неа како со свое официјално писмо.
Факт е дека како кирилицата, така и латиницата преку раз
лични трансмугаIЏIИ на грчкиот алфабет водат потекло од ист ко
рен, никнат пред околу 3.300 години во некогашниот феничански
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Заклучок
главен rpад Библос (денешен Gebeil во Либан на околу 40
верно од Бејрут). Во крајна

линија

к."d

се

од исто потекло е и најновиот

rpафички систем - ко.мUјуt11ерош. Забележително е дека има из
весни аналогии меѓу античкиот Библос и современата Сuлициу.м
ска Долина во САд, која стана центар на компјутерската техника и
на многубројни иновации од оваа област.
Практичните потреби од писмена евиденција во стоковната
размена на старите меДИтерански трговци - семитските Феничани
(за кои се претполага дека биле поврзани со балканските Пеласt11и
или Пелазzи), довеле до упростување на старото несовршено сло
говно писмо И создале консонантско писмо од само дваесетина зна
ци. Нивната престолнина Библос била важно пристаниште на сре
доземноморскиот брег и место каде што се произведувал матери
јал за пишување, uаUирус, по името на rpадот од Хелените наречен
библос, како и други производи до денес (сп. текстил: а.мерикан,
9а.масШ, каш.мир итн.). Бидејќи овде се произведувал папирус, биб
лос,

во

поголеми количества отколку што биле домашните потре

би, вишокот се извезувал. Феничаните тргувале со се и сешто, и та
ка ја зголемувале својата економска моќ, но најпознати станале по
папирусот, како и по пронајдокот на Фонетското писмо. Името на
rpадот Библос оставило длабок печат врз писмената цивилизација
во целиот свет преку термините за

книги,

библија, а потоа библио

шека, каде што се складира многувековен човечки опит и мудрост
- стимул за уште поголем проrpес, како и многу други, изведенки
од основата библ-.
Во последните децении на П милениум, Сuлициу.мскаt11a До
лина во САД стана уште позначаен центар на пронајдоци кои на
правија револуција преку нова писменост во повеќе области на со
времениот живот. Како што во самиот почеток при постепеното
зараѓање на писменоста се тргнало од бројки (сп. гл. П

Бројките

им претходат на буквите) и компјутерската техника е заснована
врз бројки и точки. Самиот назив coтputer, изведен од глаголот
coтputo 'брои, смета',

(reckon, calculate), означува еден вид бројач,

на хрватски броu.rw. Интернационалниот термин калкулација ја
поврзува современата цивилизација со неолитот кога луѓето брое
ле, сметале и пренесувале разни информации преку камчиња, кал
кули «calculus,-i). Бројките и точките во компјутерот, претворени
во знаци со Фонетска вредност преку друга тех:ника вградена во
него, можат да се испраќаат моментно до најоддалечени точки на
земјава и во стратосферата. Командите за таквиот начин на пре
несување информации се на англиски, како и во авионаутиката и
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некои други о бласти од современиов живот. Сосема е нормално
инвенторите и инвеститорите на оваа техника први да употребат
свој а терминологиј а за сите операции од оваа област.
Тоа не смее да служи како причина за нечиј а депримира
ност. Положбата во кој а се нај де кнрилицата е сеопшта. Сите ј ази
ци во светов ги имаат истите проблеми со вклучувањето во интер

нет преку латиничното писмо. В о однос на народите од латинската
писмена сфера, Словените, образовани на кнрилица, се наоѓаат
дури и во поповолна полож ба, зашто тие задолжително ј а учат и
латиницата, а оние од западната хемисфера сметаат дека немаат
потреба од словенското писмо. А Словените внеле значаен влог
во светската култура, осо бено во духовната.
*

Н а крај от, горното излагање би можело да

се

сумира во не

колку реченици:
Факт е дека кнрилицата ги нема високнте квалитети на гла

голицата, но, поставена врз истиот монограф емски принцип, како

во почетокот и грчкнот алфабет, во споредба со латиницата миогу
поточно и поедноставно ги предава специфичните словенски гла
сови. Сепак, поради гореспомнатите причини, латиницата зазеде
доминантно место во светската култура.
Секој чувствува потреба од пошироко, дури и универзално
поврзување со други луѓе. За таа цел во последниве две-три деце
нии од П-от милениум просто спонтано се наметна компј утерската
техника на латиница. Неоспорно тоа е голема придобивка на хх

век од општокултурно значење. Но прогресот не запира со тоа. В о
системот на светската мрежа се вклопени програми и на други ј а

зици, па и на словенскн со кирилица.
Кога станува з бор за универзална поврзаност со латиница,
меѓутоа, треба да се напомене дека православното словенство, чиј
формален белег за распознавање е и кнрилицата, се стреми кон

еден повисок идеал за духовно поврзување на сите л уѓе во едно се
општо нелицемерно братство и единство засновано врз евангелска
љубов, саможртва и правда еднаква за сите луѓе. Тоа е, всушност и

идеалот што го проповедале словенскнте првоучители преку ико
ничното глаголичко писмо за визуелна евангелска проповед, а по
тоа, од нивните следбеници и преку кнрилицата.
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Сииопсис
на кирилица и глаголица
со нумеричка вредност На нивните знаци
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ANNEX

11 (Ф)

КУТМИЧЕВИЦА?
Историско-Филолошка анализа на т опоним от
1. Само што се распалил Факелот на словенската евангел

ска просвета во Моравија, за малку ќе згаснел по смртта на св. Ме
тодија ако неговите верни ученици не го пренеле, поскоро вратиле
на Балканот, каде што бил подготвен и запален од Солуиските
браќа. Најголеми заслуги за тоа, неоспорно, им припаѓаат на двај
ца најревносни нивни следбеници, свв. Климент и Наум Охридски,
кои со прометејски подвиг успеале да го спасат и успешно да го
продолжат сјајно започнатото дело на сесловенските првоучители,
прво во Плиска потоа во Македонија. Благодарение на нивната са
мопрегорна просветителска дејност, Македонија била повеќе од
еден век главен центар на словенската писменост и христијанската
култура. Покрај Рим и Цариград во IX и Х век Охрид бил трет гла
вен христијански центар во Европа.
ОпштоприФатено е дека својата просветителска работа на
словенски јазик и со словенско писмо во Македонија св. Климент
ја започнал во областа наречена КуШмuчевuца, каде што по 886
год., според неговото Оашuрно zрчко жuшuе (гл. ХVП), бил испра
тен од бугарскиот кнез Борис за учител. Подоцна (893 год.), кога
св. Климент бил ракоположен за епископ, учителската должност
во истиот крај ја презел неговиот неразделен соработник и собрат
св. Наум.
На прашањето како и ЗОlUШО свв. Климент и Наум Охрид
ски дошле во овој крај опширно се расправа горе во гл. VП. Овде е
вниманието свртено кон името Кушмuчевuца, главно од компара
тивно-Филолошки аспект.
Забележително е дека област со вакво име, КуШмuчевuца,
не е најдена и не е одбележена на ниедна географска карта, ниту
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во некој ономастички лексикон, а не е јасна ни етимологијата на
називот. Иако се дадени многубројни и различни претпоставки
каде можела да се наоѓа таа област, досега и тоа прашање не е де
финитивно решено. Сметам дека само со помошта на филолошка
(лингвистичко-ономастичка и етимолошка) анализа на името би
можело да се фрли извесна светлина врз неговата форма и начи
нот на зборообразување, па тргнувајќи од неговото значење да се
убицира поблиску и местото на коешто се однесува.

2. Називот

куш.мuчевuца(?) е спомнат во две форми (акуз.
Оашuрношо iРЧКО жuшuе на св. Клu

и ген.) само во ХVП глава од

менш,
лакт1

кое му се прИIlишува на Охридскиот архиепископ Теофи
и никаде на друго место. Во ракописите2 името

(1090-1107)

се јавува во неколку варијанти:

КО1УСj.lП Lvi1: «V, t'11v, и КОU1:j.lLVL1:Џ

уш;, ft, во Московскиот, одн. Охридскиот ракопис (од XIV или по
четокот на ХУ век), No 318 од збирката на В. И. Григорович; KOU1:Мислењата на истакнати византолози и слависти се поделени по
прашањето за авторството на ова житие. Десетина од нив, како: Ј. До
бровски, Г. Глумберка, М. Погодин, Ф. МИКЈIОШИЧ, О. Бодјански, П. А.
Лавровски, Е. Голубински, И. Малишевски, П. Готије, И. Снегаров и др.
се сомневаат и го отфрлаат авторството на Теофилакт, а поголем број,
како: П. Ј. Шафарик, А. Ф. Гилфердинг, В. А. Билбасов, В. И. Григоро
вич, А. Воронов, Н. л. Туницки, М. Муретов, Фр. Гривец, М. Дринов, В. Н.
Златарски, П. Дринов, А. Милев и др., го прифаЌаат. Во последно време
К. Нихоритис, Ашонскаша кнuжовна шра9uцuја .. 1990, 1185., откако кри
тичКи ги анализира аргумеитите на едните и другите, приведе убедливи
докази дека автор на житието не можел да биде никој друг освен Теофи
лакт, Jl<Xtcr1:0PO<; ,&У Рl11:6рroу. За времето кol.а и местото ка9е било напиша
но житието, в. истиот стр. 127.
.

2 Грчкото пространо житие на св. Климент е познато од девет ра
кописи: шест фрагментарни (Ватикански, N" 1409; Ркп. од xv век од Би
блиотеката на Иверскиот манастир на Атон N" 382; два ракописа N" 280 и
274 од XVI век, од манастирот "Св. Дионисиј", на Атон; Ркп. N" 43 од XIV
во Библиотеката "Анжелика", во Рим и Ркп. N" 83 од XVI век од Народно
то собрание во Атина) и три полни (Охридски, одн. Московски, најден во
Охрид од В. Григорович И однесен во Москва, сега се чува во Државната
библиотека под бр. 113, фототипно издаден од Ив. Снегаров во КлU/;{енш
Охри9ски 916-1966, Софин 1966, 173-219; Ватопедски, N" 1134, сп. К. Ни
хоритис, о.е.; Ркп. N" 2 од Универзитетската библиотека на Урбана во
Илиноис, САД, ef. С. G. Lowe, "А Byzantine Manuscript of the University Illi
nois", Speculum 13, 1929, N° 3, 324-328). Имало и четврти полн ракопис, од
манастирот Свети Наум, од којшто се подготвени изданијата на М. Гора
во Мосхополе 1741/2 и Виенското издание на Пампереј од 1802, но тој е
загубен).

(\
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КОV'"С!ll'"СЏvа<; во Ватопедскиот ракопис бр. 1134 и во
2 од Урбана, Илиноис (сп. К. Нихоритис, о.с., стр.
208,216). П. Коледаров (К-М. 1I, 487, Ѕ.У. Кушмuчевuца) спомнува
и една форма "Kov'"C!ltvi'"C a<; од Ватиканскиот (Cod. Vatic. gr. 1409)"

!lt'"C tvi'"C a.v,

и

ракописот

од xm век, но во овој Фрагментарен ракопис не се содржи гл. хvп
и името овде не можело да биде спомнат03. Формите КОV'"С!lТЈ'"С фi
'"C av / KOV'"C!lТJ'"C t i'"C a<;, познати од Мосхополското издание (на Ми
хаил Гора од 1741/2); и Kov'"C!lt'"C t {'"C av / Kov'"C!lt'"C t i'"C a<;, од Виен
ското издание (на А. Пампереј од 1802), се прифатени од Микло
шич, Шафарик и др. во Х1Х век, а потоа и од мнозина други издава
чи до денес. Но, бидејќи ракописот, со којшто се послужиле авто
рите на овие две изданија, е изгубен и не може да се провери како
било името запишано таму, истражувачот не може да не се посом
нева во неговата исправност.
Неоспорно, тоа е словенски географски назив, но во ваква
форма тој не е документиран, како што СПОЈ\.шавме, ниту на мапа,
ниту во литературата. Името е општоприфатено како

вица,

Кушмuче

но фактот што тоа се јавува во повеќе варијанти, укажува

дека нешто кај него не е во ред, имено, дека е погрешно запишано,
можеби уште во автографот.
.Забележително е дека основата од која е изведен називот,
е необична. Не само во словенските и балканските, туку и во дру
гите европски јазици

нема

зборови изведени од основата

коушм-.

Во етимолошкиот речник на Скок ( ѕ.У. та1 се среќава само една
дијалектна форма од Косово:

коушма, извик за вабење на кучиња,
+ на > кушма. Партикулата на, која
најчесто се употребува за животни: на шu! ( = еве ти!), на дијалект
на база во Косово е променета во ма. Но ваков израз (кушма) си
очигледно сложено од

куш(е)

гурно не би можел да послужи како основа за топоним.

Во каталогот на имиња, собирани на терен или од инфор
матори, во Одделението за ономастика при Институтот за маке
донски јазик "Крсте Петков Мисирков" во Скопје, има само еден
пример што упатува на овој назив, имено, Кушмuшшma (Кутми
Очигледно овде се работи за поrpешно читање на белешките
под линија кај А. Милев, Гроцкuше жuшuл на Клu.м:енШ Охри9СКи, 1966,
crp. 124, каде што сиглата V која кај Милев го означува Виенското изда

ние на Пампереј, Коледаров го разбрал како Ватикански, иако од описот
на овој ракопис (издаден од Allatius во 1665), сп. кај Милев, о.с. на. crp. 11,
се гледа дека таму не се содржи гл. XVП; за проверките на Ватиканскиот
ракопис 1409 им должам благодарност на колегите Кр. Станчев и С. Бар
лиева.
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штата), микротопоним за место, ниви, во ШIанината Орман, во с.
Чеган, Островско (запишано од пок. В. Чипов, директор на Гимна
зијата Јосип Броз-Тито во Скопје). Името досега не е потврдено
од други информатори, а има потреба од интерпретација на која ќе
се џратиме подолу.

Овде ќе се обидеме прво, преку една лингвистичко-онома
стичка, етимолошка и графичка (палеографска) анализа да ја ре
конструираме по возможност првобитната форма на името, а по
тоа и да ја лоцираме поблиску месноста што била така наречена.

3. Етимологијата на името куш.мuчевuца досега не било
предмет на позадлабочена лингвистичка студија. Н. л. ТуницкиЙ,
во својата капитална студија Клuм.енШ, еl1иСКОl1 словенскu

(184),

наоѓа дека називот е словенски и го поврзува со куш 'агол' во ру
скиот И некои други словенски јазици, без да даде подетално објас

нување за Фонетските елементи на зборовите што се доведуваат
во етимолошка врска со името. Овој предлог како да се прифаќа
молкум од страна на слависти и византолози. Меѓутоа, во поврзу
вањето на зборот куш со основата на куш.мuчевuца има неколку
сериозни пречки:

Ј

Руската и срп ката форма куш е од и.-е. корен
'Ecke, Winkel' <

*kam-фо >*Iшm-р-,

КаУе6<; 'внатрешен aгo
тонски

kant

со

на окото', лат.

*kan-tho

значење 'свива, витка' грч.

cantus со исто значење, бре

'круг' и др;, кое во старословенскиот дало *КЖTh (сп. Ј.

Pokomy, IEW, 526-7), бугарски 1C"bШ (=англ. сomег), макед. каш, во
РМ] (каш1) објаснет со српското kut, kutak, сп. и kutnjak (= макед.
кашнuк, буг. 1C"bшнuк 'molar', заб што се наоѓа во аголот на устата)
итн. Ако беше во прашање овој збор, т.е. старословенскиот *КЖTh
во основата на името куш.мuчевuца, запишано на крајот на Х или
почетокот на XI век, сигурно ќе се покажеше назалот, кој во југо
западна Македонија наместа е се уште жив, и би очекувале името
да гласи

*Кжiilмuчевuца.

И самиот факт што не може лесно да се

изведе етимологијата на ова име, упатува на заклучокот дека е де
Фектно. Врската со куш го остава необјаснето и она.м зад iIl.
Оnштопознато е дека имињата, бидејќи се изолирани од
контекстот, лесно п лежат на погрешно предавање, особено ако
нив ги употребуваат, одн. запишуваат лица од другојазична при
падност.
Има случаи кога странски автори или говорители често
менувале словенски имиња на места и лица до непрепознатливост

ј\

(Ф)

Кутмичевица?

309

(сп. Душоzубuца, село во Копачка, кое кај албанското население е
наречено Душкоубuца; ојконимот, с. Траuчuн Д л, една необична
тавтолошка комбинација од шраu и 90Л, северно од Кичево, го
образувале луѓе од несловенска (албанска) јазична припадност, со
елементи од топонимите на месноста Трбuчево, Трбu чев Д л, над
ова село зад Раштански Рид; понасевер од него, крајот и селото
ДлабокuДол го преименувале во (Д)ЛаUКU(Н)90ЛU и др.). Од сред

новековните практици и други пописи се гледа дека голем број
Словени имале христијански грчки лични имиња, модифицирани
според словенскиот изговор или проширени со словенски суфикси
(Ана > Аница, Марија > Марица и др.). Византиски писари, пак, ги
бележеле адаптираните словенски имиња според нормите на гр
чката фонетика онака како што ги чуле и разбрале без да разми

слуваат дали некои од нив се од грчко потекло. Така, во пописот на
с. Радолива

(Г.

Острогорски,

1965, 50)

се спомнува и еден ваков

случај: Васuл uј син на Tov'topio: , т.е. на ТО90ра, само византискиот
,

службеник не разбрал дека тука станува збор за чисто грчко име

eeo ropo:.
Имињата BUXUHZ и Свешоuолк во грчките ракописи на Оа
шuрношо КЛШiеншово жuшuе од Теофилакт се дадени во по пет

шест различни варијанти: B1XVt1COV,

lхлi(}1СОV, lХЛ1(}1С6v, lхлi1СО<;,
to:XVi(}1COV, lXVl1C6v, lXVl1(6<; (гл. 7. 9); L<реv't61tЛО1( , L<рlv't07tЛl1СО<;,
L<реv't61tл:rl1С't , :Е<р'lNОО1tЛll1СОV, L<роvоо1tЛl1СОV, L<рОV't07tЛl1СОV, L<p'Uv't61tЛl1СОV (гл. V). Причина за непедантноста во предавањето на лични
и месни имиња се содржи и во самиот историски извор. Не треба
да се губи од предвид фактот дека житијата на светители, посебно
ова, се уметнички, литературни творби, со дидактичка цел, напи
шани на византиски висок реторски стил (сп. К. Станчев, 1988,15).
Во нив најважно е да не се отстапи од канонот за претставување на
светителскиот лик sub ѕресје aetemitatis. Освен тоа во житието на св.
Климент од Теофилакт има голема доза и на полемичност, прво
егзистенцијална, за заштита на самостојноста на Охридската архи
епископија од аспирациите на Цариградската патријаршија која
постојано настојувала да ја потчини под своја јурисдикција, па за
тоа авторот го потенцира нејзиниот негрчки "бугарски", т.е. "сло
венски", характер и, второ, богословска (полемика) против Запад
ната црква која вовела нов догмат,jiliоquе. се друго било второсте
пено и не е чудно IШ'О не се обрнувало повеќе внимание како ќе
бидат запишани негрчките лични и месни имиња.
При ваква идејна насоченост на историскиот извор негрч
ките имиња на места подлежат на уште повеќе промени, како што
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се гледа од варијантите на Куtllмичевица (?) во преписите на Кли
ментовото Оuширно iрЧко жиШие. Во житието на свв. 15 тиве
риополски маченици, кое исто така му се припишува на на Теофи
лакт Охр;rдски, називот на Брегалничката епархија, на БрtГdЛЕNН4d
BpayaAtvt't a<; (Брегалница) во Мосхоuолскиош зборник е запи
шана и како KpayaAtvtl't a<;, двапати KpaAtv"'t a<; а еднаш дури и
rAaf3EV,,'t a<; (поврзано со Главеница во реонот, каде што се одви
вала учителска дејност на св. Климент Охридски).
Имајќи предвид вакви и многу други искривувања на сло
венски топоними од византиски автори, спонтано се јавува оправ
дано сомнение во исправноста на називот Куtllмичевица. Самиот
факт што тоа се јавува само на едно место во текст на византиски
автор, буди недоверба и бара поголема критичност од истражу
вачот.

4. Ако името Куtllмичевица не е автентично, тогаш спонта
но се јавува прашањето, како гласело тоа во оригиналот. При ре
конструкцијата на оригиналната форма на името треба да се имаат
на ум пред се основните принципи за именување места и потоа, во
тие рамки да се бара кој збор можел овде да биде погрешно прочи
тан и заменет.
Познато е дека практичните потреби за ориентација преку
одредување места во ПроСТорот и нивното именување условиле
извесни општи норми со кои се служат луѓето од сите времиња и
насекаде. Она што прво паѓа в очи е видот на теренот: земја (со
став), суво: мокро, вода (реки, езера); географската конфигура
ција: планини со различна големина (ридови, висови) : долини и
вдлабнатини (со многу синоними: се9ЛО, uреслаu, uревал, 90Л, раз90Л, eaiaH, кушел, кошел, каленица, Uаница, чazuка итн., од разли
чен обем); положба на теренот, свртеност кон сонцето (присој :
осој); флора, вид на растенија со кои се покриени површините и
други слични особености. Особено е показателна конфигурацијата
на теренот. Планинските предели, како и долините можат попре
цизно да се определуваат со додатни епитети според нивниот из
глед, вегетација и разни други особености. Прво паѓа в очи обемот
на објектот, кој најчесто се определува со описни придавки: .мали
или iоле.ми; големината може да биде изразена со аугментативни
суфикси, а малите да бидат дефинирани и со деминутивна форма.
При еден макар и бегол поглед на топономастички речни
ци и индекси, забележително е дека има извонредно многу изве
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денки од основата на кушел, куШлuна, во алтернација со кошел,
кош.лuна за вдлабнатини во теренот на целиот Балкански Полуос

тров, сп. алб. Kotel, во метафоричка употреба 'вдлабнато место на
земјата', с. Кошелцu, Дебарско (сега во Албанија) , во Бугарија
град Кошел, КОШлUШе, Ломско и многу други. Зборот кушел!ко
шел е културно-технички термнн од медитеранско потекло, познат

уште од бронзената епоха (сп. микенското лично име Ko-tu-ro2 /КО
tilii5п1 'Чашка'), со широка метафорична употреба по цела Европа,

но зборот е без сигурна етимологија (сп. Р. Chantraine, DELG s.v. ко
t-UЛll, а за паралелите во јужнословенските и балканските јазици в.
БЕР, Р.

Skok\

Ј.

Pokomy,

О.е. svv.). Именката куШел, често се упо

требува не само како мерка за волумен и површина според коли
чината на семето (сп. Р. Нг.

Пiеvѕki, 1997,63-86), но особено многу е

раширена во топонимнјата, како во минатото така и денес, сп. Ку
Шел, КуШлuна!u 'голем кутел', КуШлUШша, Кушлuнец, КуШлUца,

и др. на целиот Балкански Полуостров.
Овој збор

(куШел)

стои најблиску до основата на топо

нимот куш.мuчевuца. Повод за неговото поврзување со основата
куШл- даваат формите КО'UЧНVtt ivш; од Охридскиот, одн. Москов

скиот ракопис и KO'UtJ11t {Va.C; - од Ватопедскиот, каде што претпо
лагаме дека по грешка дошло до замена наЛ со М ( ?КУШлuнuчuна
и ?КУШлuчuна , а за тоа како дошло до замената на консонантска

)

та група шл во ш.м, ќе стане збор подолу (т. 5, во палеографската
анализа на името). В. Пјанка

( Тоuономасшuкаша

на Охри9СКО

uресuанскuош Базен, Скопје 1970 s.vv.) набројува 60 места нарече

ни со изведенки од основата на кушел, а од топономаст ичкиот ка
талог во Одделението за ономастика при Институтот за македон
ски јазик5, такви има на стотини6• Областа, каде што се претполага
дека била и т.н. куш.мuчевuца, во горниот ток на реката Девол, е
токму таква, полна со мали котлини.
Р.

Skok, Et. fj. srp. ili hrvat. Ј..

s.v.

kotao, kotal, смета дека Оroвените

го позајмите зборот преку лат. саНnш, саНllиѕ

vo V век. Р. Сhапtrаinе, DELG,
573, ја одрекува етимолошката врска меѓу лат. catinus и грч. 1С0't"6Лll и упа
тува на сугестијата од Machek (Stud. in hon. Decev, 49), којшто го поврзува со

чешкиот деноминативен глагол kotlati ѕе.

5 На д-р Олга Иванова Й должам искрена благодарност што ми
овозможи да ја користам картотеката.
6

Сп. и О. Иванова, Речнuк на ШоUонu.мише во обласша Uо слuвош
s.vv, како и D. 1. Georgacas and W. А. McDo
nald, Place Names о[ Peloponnessus, Athens 1967, 169, каде се уште се среќа
ваат словенски имиња.
на Вреzалнuца, Скопје 1996,354,
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Имињата од основата куiilел се, главно микротопоними,

обично вдлабнати, или купести, непошумени планински места, кои
се употребуваат за ниви и ливади. Во врска со тоа може да се прет
положи дека и уникатната форма Куш.мUШШiilа, ниви во планина,
од Островско, доколку е правилно запамтена од информаторот, е
всушност варијанта на многу честиот назив КуШлuшша, со аугмен
тативно значење.
Но овие имиња, изведени ОД основата куШеЛ, можат да се
употребат и за поширока област, па дури и за населени места, на
речени според конфигурацијата на теренот што се одликува

со

по

веќе дупки, длапки, некои исполнети и со вода, езера, каков што е
Охридско-Деволскиот регион, а исто така и за06лени ридови, 06
раснати со трева. Старото име на Михајловград, во Бугарија, било
КуШловuца (сп. БЕР, ѕ.у. ). Во прилепско едно село е наречено
КУШлешево, во Егејска Македонија под Олимп (на местото од ста

ромакедонското Aigai,

-

КуШлеш, во Босилевградско КуШлUНЦU,

па може да се претположи и *КуШлUНUца, изведена од придавката
куШлUНО [т.е. место] < куШел + топономастичкиот суфикс -ица).
сп. КуШлuнец (и Ваганuца < ваган) кај Олга Иванова (о.с. стр. 354),
вдла6нато место што личи на седло. Називот КуШлuна, изведен со
аугментативниот суфикс -ина (сп. Р. Skok, о.е., ѕ.у.) укажува на по
голем објект, макар што се тоа релативни големини.

Според нас до коруптела на овој топоним можело лесно да
дојде уште во автографот на Теофилакт. Познато е дека житието
на св. Климент тој го имал напишано врз основа на старото сло
венско житие, за кое има навестување во најстарото Наумово жи
тие.

5. Палеографската анализа на името куш.мuчевuца(?) мо
же да фрли светлина како дошло до замена на основата куШл- со
*куш.м-. Треба посебно да се истакне дека текстот на старото сло

венско

житие

на св. Климент Охридски во тоа време бил сигурно

напишан со глаголица. Буквите за

М (W)

иЛ

(ot)

имаат извесни
заеднички црти. Долниот дел со две петелки, односно крукчиња,
им е идентичен, а во горниот се разликуваат со тоа што М има две
крукчиња, а Л само едно, левото, кое понекогаш доаfа и на среди
на. Изолирани сто (Т) и Jt (Л) се разликуваат, но во контекстот со
сто (Т), Jt (Л) може да се сфати и како W (М). Формите КО'\)'t/ltvп i

vш;

и Коm/lt1:Џvш; документирани во Охридскиот!Московскиот и
Ватопедскиот ракопис, како што спомнавме, даваат основа овде да

- Кутмичевица?

313

се открие грешка во автографот, имено замена на Л со М и да се
реконструира името *Кушлuнuца(?) кое, ако се напише со глаго
лички букви, во горната линија содржи единаесет крукчиња, при
што десното крукче од Т е земено двапати: еднаш за Т и втор пат,
заедно со она одЛ - прочитана е буква М (в. долу илустр.). Вакви
грешки во палеографијата се мошне чести. Исто така многу често
доаѓа до замена на ликвидите со назали и обратно, сп. горе спомна
тото име

iXVtKO , iХЛtК

и др. за BиXUН2

w

I\A

л сто

:am-сто
:am-cтo
W

во

истото житие.

тл

:р cvФ
ltJ2fCVФ
cтo

Во врска со начинот како е оформено името треба да се во
ди сметка за историскиот развој на зборообразувањето и употре
бата на суфиксите во македонскиот. Суфиксот -ин-ица во апела
тивната лексика и во топонимијата денес не е проДуктивен7• Треба
да се одбележи дека еден мал број апелативи и микротопоними со
-ин-ица сепак има и во современиот македонски јазик, сп. РМЈ:
змеuнuца, жена на змејот (митолошко), иланuнuца, саР9иница,
сланuнuца, i1ашuнuца (жена на пашата, сп. машки род i1ашuнец),

но и топоним Пашuнuца, источниот дел од планината Бuсшра, не
когаш сопственост на пашата, кој собирал данок uашарuна од ќе
хаите чии стада паселе на тие места и др. Со суфиксот -(и)н-ица на
Бистра е образуван и ојконимот Кuчuнuца, сп. И Кракорница, изве
ден од хидроним, како и оронимот Влаuнuца. Кај Вл. Пјанка (о.с.,

ѕ.у.)

е регистриран микротопоним Каииница, сп. и Прuсојнuца; во

Валандовско - Ракuшнuца; во Кочанско Ваiанuца, Каленuца (О.
Иванова, О.с., ѕ.у.) во Прилепско
Маршuнuца, сп. Кическо Мар
-

шuнец и др. Порано веројатно суФиксот -ин-ица имал поширока

употреба во топонимијата кај нас, што се гледа од имињата на мес
та запишани со грчко писмо од рановизантиски автори, како: Гар
Otvi'tO'E , плур. од Гра9иница; 'A aptv{1:(Ja (Месенија) , т.е. Авори
7 љ. Станковска (Маке90НСКUOШ ШоUoнu.мuскu сисшем 90 ХУЈ век,
Скопје 1983. 548 (докторска дисертација) наоѓа само еден пример образу
ван со овој суФикст, а тоа е ЕксефuлUf{Uu,a од личното име ЕксефUЛUf{а (?);
сп. и 2001,147.
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ница, изведено од јавор;

'AyouA.tvl:tcra Огулuнuца « глаголот, во
rapavt'tcra од горанец; Koj.t tvo t't a <
КЖПНNd 'капина', сп. спомнатото КаUиница во Охридско, Пауаvi't а
=

срп. познат како гулuшu);

ПО2анuца и др.8 Според овој модел може да се очекува и КуШлu
ница.

6. Варијантите на името

Kou'tj.tt't tvi't av и Kou'tj.ttv{'t tva.;, во

Московскиот, оди. Охридскиот ракопис, можат да се објаснат како
изведенки од основата кушел со суфиксот -uчuца, т.е. * КуШлUЧUца

по аналогија на чести топоннми со истиот суфикс, на пр. село на

Бистра Белuчuца, потоа, планина меѓу ОхрИДско и Преспанско

Езеро Галuчuца; поле во Кичевско, атар Старовец Полuчuца; Дла

бочuца, ДЛbI)ОVНЦd, село и река, притока на Треска (Порече), Глобо
чuца, село и река, притока на Црни Дрим, Струшко; БаР9ачuца,
Шuрочuца и др. по сливот на р. Брегалница. Панuчuца, долина по

истоимената река која извира на бугарска граница и се влива

во

Брегалница (сп. О. Иванова, о.с., s.v.), семантички најмногу би од
говарала на * КуШлuчuца, а Ва2аница и Каленuца на *КуШлUНUца

со деминутивен суфикс -иница (сп. паралели горе, т.

5).

Потоа од

двете форми кај говорители од несловенска јазична средина, со

контаминација можеле да бидат образувани и формите, *КуШлU

чuнuца и *КУШfluнuчuца, кои во печатените изданија (во Мосхопо
ле и Виена), веројатно, се поправени во Куl71мuчевuца. Бидејќи ра
кописот од којшто се послужиле е изгубен, како што веќе одбеле

жавме, не може да се провери како било таму запишано името.

Суфиксот -(е/о)вица е мошне продуктивен во балканските

словенски јазици и можел лесно да се додаде на формите изведени

од основата куШл-. Со него обично се изведуваат форми од женски
род од соодветни имиња на мажи: Дuмo : Дuмoвицa, Сшојко :
Сшојковuца итн. Потоа е пренесен и во топонимијата за места соп
ственост на женски лица, како: Ајровица, Кuшановuца, Павковuца
и др. Со тој суфикс можат да бидат наречени ниви, ливади и др.

според составот на земјата: Каменлuвuца, Пеuелавuца, Р'iавuца,
Трсавица, Туuавица, потоа, според флората: Врбовuца, Драчевuца,

lабуковuца, К'аеновица, Ореовица, С.мриковица, Трновица, или
според фауната: Орловuца итн., па и според конфигурацијата на
теренот: Грбавuца, Долевuца, Ј1акавица, комбинирано: БР9ославu
ца. *куШлuчевuца е семантички најблиско до Долевuца.
8

Сп. Z. Gol",b, 1989,5-46.
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7. На крајот да видиме каде се наоѓал ареалот наречен Куш
.мuчевuца9• - Во текстот од Оuшuрношо zрчко жuшuе нд св. КЛU
.менШ има податоци од кои може да се лоцира КУULМuчевuца(?),

одн. *куш.лuнuца, *КУШЛUЧUца, *КУШЛUЧUНUца, *Кушлuчевuца.
Во градот Девол, наречен така по истоимената река која
тече покрај Корча (Горица) прво кон северозапад, потоа на југо
запад и се влива заедно со реката Ос.м (Се.мени) во Јадранско Мо
ре, бољарннот Добеша, по наредба на кнезот Борис му дал на Кi'IИ
мента три кУЌи. Тоа значи дека таму, во Девол, му било и седнште
то на св. КЈIИмент додека бил учител, а во Охрид и Главеница (Ке
фалннија) имал исто така куќи за одмор. - Именката куilLлuна, ка
ко што спомнавме горе, изведена со аугментативниот суфикс -ина,
означува zолеАtа кошлuна, географски 90лuна. Споредена со Ох
ридско-Струшката котлина на север и Костурско-Леринската на
југ, деволската е .мала (а таму има повеќе такви). За да се дифе
ренцира нејзиниот помал обем, таа можела да биде наречена со де
минутивска форма, изведена со суФиксот: uн- uца, како современи
-

те називи во Охридско Кааина и Кааиница, и1или *Кушлuчuца (сп.
Белuчuца). Како што е планината Галuчuца1О наречена според ви

сокопланннската птица iалuца (Pyrrhocorax gracuius, сп. Илиевски,
1988, 445-462, посебно 448), така може да се претположат основни
форми на името: * КУШ./tuчuца и * Кушлuнuца, а со хијазам од двете
форми и по аналогија со други топоними, уште и *КУШЛUЧUНUца и
*КУШЛUНUЧUца, *Кушлuчевuца за планинска месност со повеќе
кутлинки.
На крајот треба уште еднаш да се нагласи дека називот
куш.мuчевuца(?) е погрешно прочитан и запишан словенски збор

од византиски автор. Ономастичката и графичката анализа ме
доведоа до заклучокот дека на негово место имало име изведено
од основата куШел. Со минимална интервенција во коруптелата ги
изведовме реконструираните форми * КУШЛUНUца, * КУШflUЧUца,
*Кушлuчuнuца, *Кушлuчевuца, кои не се документирани, но се
многу веројатни. Ако се појават други писмени споменици со пове
родостојна форма на ова име, радо ќе прифатам корекција. Но за
сега, колку што ми е познато, нема такви извори.
вица

Литература во врска со локализирањето на областа Куtuмuче
в. кај. А. Delikari, Del' HI. Klemens und die Frage des Bistums von Velitza, ЅЅ

Cyril and Methodius Center for Cultural studies, Thessaloniki 1997, р. 105, п. 46.

ЈО Галичица е голем а планина, а западниот нејзин дел, североза
падно од с. Елшани во праве ц кон Црно Брдо, ниви, лозја и ливатки, е на
речен Галичuна.

Б( )
СЛОВЕНСКО ПИСМО ПРЕД МОРАВСКАТА
МИСИЈА?
rрафитите ОД Крупиште и Баргала
1. При текстолош:ката и компаративна анализа на кратките
житија Усаение Кирилово и Солунска леzеН9а паѓа в очи фактот
дека покрај м:ногубројните заемки од ОuширноШо жишие на св.
Кирuл, напишано од негови современици, содржат термини и фра
зи кои потекнуваат од ХШ-XN век, што е забележано и порано од
други истражувачи. Следствено, овие споменици не можеле да би
дат напишани во периодот близок до Браќата, а уште помалку УК
да било од раката на св. Климент Охридски, како што допуштаат
некои автори. Историските факти овде се произволно менувани со
цел да поткрепат извесни тенденции од времето кога биле напиша
ни (околу ХШ век). Очигледно, тие не можат да бидат надежни
извори ни за животот и активноста на свв. Браќа. Тие се поскоро
историски извор за културната средина ка9е што настанале, бидеј
ќи одразуваат историски настани и реакции од тоа време и од таа
средина.
Меѓутоа, има некои автори кои сметаат дека веродостој
носта на податоците од кратките Кирилови житија, УК и сл, за
предморавска словенска писменост била дефинитивно потврдена
со најновите археолошки наодн на стари цркви во средниот ток на
р. Брегалница "со м:ногубројни писмени знаци врз нивниот граде
жен материјал". Откривачот на овој значаен сакрален комплекс
во околината на с. Крупиште и Баргала, д-р Блага Алексова1, ги
датира црквите на крајот на IX или почетокот на Х век. Со помош
на еден повеќедисциплинарен приод: историски, филолошки и
археолошки таа го интерпретира најдениот материјал и предлага
Еuuскоuuјаша на Брегалнuца. Прв словенскu црковен u кулшур
но-uросвешен ценшар во Маке90нија, ПРШ1еп 1989,41-110.
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решение на неколку тешки проблеми од Кирило-методиевскиот
период, за кои слависти, византолози и други медиевисти во по
следниве близу 200 години уште не дошле до општоприфатливо
решение.
Големиот храм со пет апсиди и мартириум кај Кале, севе
роисточно од Крупиште, е идентифициран со епископската кате
драла на Величката епархија што му била Доверена на св. Климент
Охридски во 893 год., а мартириумот бил наменет за моштите на
петмина од свв. 15 тивериополски маченици, пренесени овде од
Сгрумица според известувањето на Теофилакт Охридски. Се кон
статира дека во овој комплекс имало многубројни обновени рано
христијански храмови, чија активност придонела за брзо ширење
на христијанството меѓу словенските маси. Таа заклучува дека
Брегалничкиот крај бил извориште на словенската писменост и
книжевност. Книжевниот центар, организиран од св. Климент Ох
ридски во овој крај, претставувал продолжение на просветителска
та дејност што ја започнал овде св. Кирил во средината на IX век.
Доказ за тоа биле енигматичните знаци врз камени блокови, тули
и др. градежен материјал на сакралните објекти; следствено, т.н.
"Брегалничка мисија, за која во науката се изнесени подвоени ми
слења, сега веќе не можела да се оспорува".
Тврдењето дека катедралната црква била седиште на Кли
ментовата Величка епархија, меѓу другото, го поткрепува и со ети
молошка интерпретација на топонимот Круuuшше кој, според неа,
бил изведен од придавката круаен, што значел 'голем, велик'.
Како филолог ќе се запрам само на прашања од доменот
на лингвистиката и палеографијата, пак со цел да се види дали гра
фитите навистина потврдуваат дека УК и сл се веродостојни изво
ри за животот и дејноста на Браќата и дали го потврдуваат заклу
чокот дека овде имало оформена словенска писменост пред МО
равската мисија. Да видиме прво што значат топонимите Круаи

шше и Барzола.
2. Она што на прв поглед во ономастиката изгледа исто, че
сто може да биде сосема различно и, обратно, она што ни се чини
различно - да биде исто. Придавката круuен е со секундарно и
релативно значење, т.е. голем по однос на нешто поситно. Инаку,
старословенското Kp)I;nn значи parvus, 'мал', а не голем. Именката

круаа, која означува 'нешто скршено, здробено, трошки, КРШ', а се
среќава во повеќе и.-е. јазици, речиси, сите словенски и балтички, е
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изведена од коренот *kreu-.

*krou-s- , што значи 'удира, крШИ,

дроби, руши, паѓа', сп. лит. krn§u 'крши', грч. JCpouro 'удира, крши',
ст. слов. ОУ-КРОУХ'!:. 'откршено парче', срп. и хрв. krhak 'нежен, кр
шлив' итн. (Ј. Pokomy, IEW, 622-3, сп. и стр. 948-9 под *(s}kerb(h)-,
*(s}kreb{ll)-, *(s}kremb- 'дроби, ситни'). Именката круиа, ирекруua е
синоним за uребој 'крупно смелена пченка (или јачмен), скршени
зрна, бунгур'. Српскиот глагол uрекруuuшu означува 'крши житни
зрна' (сп. Р. Skok, Etim. rj. hrv. ili srp.j., Ѕ.У. krиpla). Споредено со сит
но смеленото брашно, тоа изгледа круUно. Следствено, и името на
топонимот Круuuшше е етимолошки поврзано со оваа основа. Тоа
е словенски назив за место каде што изгледа имало крш, урнашu
НU. Познато е дека катастрофалниот земјотрес во

518 година имал
мошне широк периметар. Според сведоштвото на римски автори
тогаш во Македонија биле разурнати триесет градови, меѓу кои и
Скупи, Стоби, Лихнид и др., а урнатини можеле да настанат и при
големата преселба на народите по тоа време. Кога овие простори
биле масовно населени од словенски племиња, кои ги нарекувале
местата според нивниот изглед, сосема е природно уште тогаш тие
да го крстиле местото КруиUUlше. Во постариот слој на Крупиште
се најдени остатоци од масивни градби кои исто така можеле да
пострадаат како во земјотресот, така и за време на спомнатите на
езди. Многу е веројатно дека за време на тој земјотрес биле урнати
и тврдината и базиликата во градот Баргала, а потоа сполии од тој
локалитет да биле употребени за сакрални објекти во Крупиште.
Градот Баргала е спомнат на латинскиот натпис од локали
тетот (Х)Анчиња2 кај с. Карбинци. Натписот претставува спомен
плоча за изградбата на градската порта, откриен in situ, каде што
се наоѓал градот Барzала, датиран во седмата година од управата
на императорите Валентинијан и Валент, со залагањето на А]нто
ниј Алипиј, консулар на провинЦИјата Средоземна Дакија (:::::371
год.). Името на градот Барzала е спомнато и во актите на Халки
донскиот вселенски собор од 451 год., кај Хиерокле и др. Називот
Барzала е претсловенски, можеби тракиски од *bhorgh-аZа, поврза
3
но со и.-е. основа *bhergh- 'висок', Б рtГ'h . Името на реката Бреzал
.-

-------------:

------------

- -

-

Барzала. Разкоuкu u uроучванШl 1, СоФил, 1949,
84: "AnI]no vп D(ominorum) n(os1rorum) victoriosissimorum / triurnfatorum ѕеrnpе!
augustorum / Valentiniani et Valentis Bargalen![si]bus роrШ constructa еѕ!, dispo
2

И. Венедиков,

nen![te A]ntonio Alypio v(iro) c(larissimo) con(sulari) provinc(iae) D(aciae) Mediter
raneae".
з Во словенскиот името е позајмено со познатата Фонетска про
мена, метатеза на ликвидите, Barg- > Brjag-, поврзано во свеста со Брtп. и
суфиксот -{b)nica > БрtгtlЛ(b)NНЦА.
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нuца е, всушност, словенска адаптација на Барzала, со метатеза на
(1 Duridanov Die Hydronymie d. Vardarsystems, 1975, 157).

Barg- > Brjag-

името

крупиmТЕ
=

V*kreu- >*krou-s:

крш (ОД урнатини)

ICpouro, лит. krusu, лет. kraulis, прус. krt1t
-!-!-!-!-

семант.: 'уди ра'

>

'

крши'

)

'руши'

>

'паѓа'

к.руиа, 'нешто скршено, здробено', трошки, крш,
'пребој', прекрупа,

['bкроушнтн, C'bKPOYX'd 'покајание'

оукроух. 'откршено парче'.
*(s)kerbh-, (s)krebh-, (s)kremb- ' д роби, ситни':

гр. к:арфо<; 'суви прачки што се кршат',
ст.СЛОВ.

КР""'П1�

=

Kp nt

parvus 'мал, КУС',
'скратува, смалува'

срп., хрв. "рхак 'нежен, (с)кршлив',
полски krechki крев ок'
'

.

*kreup- 'покрива со рапава кора'.
лит. kraupus 'рапав, нерамен'.
летон. kraupa 'краста, струпа',
чешки krupy 'груб ' сп. круuа,
.

руски

KpyaHblu 'крупнозрнест',

метафор. > круаен.,zоле.м. (недокументира,но
во топонимијата).

3. Што се однесува до графитите врз градежниот материјал
од црквите во Крупиште и Баргала, треба да се истакне дека за да
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може епиграфскиот материјал да се употреби како сигурен исто
риски извор, неопходно е тој да биде палеографски стручно анали
зиран, точно прочитан и критички издаден со ознака каде и како
се најдени натписите, каде се чуваат оригиналите, заради увид на
оние кои се заинтересирани да ги користат за научни цели. Всуш
ност, тоа е и обврска што е условена и со меѓународни прописи.
Подвижни натписни материјали, инвентарирани, се чуваат во спе
цијални каси во музеи, а еден дел од нив се излага во застаклени
витрини за доказ пред јавноста. Тоа не е сторено со натпишаните
мермерни плочки од Крупиште.
Искажано е жалење дека досега никој не се заинтересирал
за графитите од комплексот на црквите во Крупиште. Почнувајќи
од 1993 год., кога на еден научен собир во Охрид за свв. Климент и
Наум Охридски се реферираше за овие знаци, повремено сум се
навраќал на овие графити со цел да најдам некаква смисла во нив.
Со оглед на тоа што некои од знаците на мермерни плочки (поп
vidi) се повторуваат, врз основа на фотографиите и цртежите во
монографијата за Бреzалнuчкаша еаархија, заклучувам дека изве
сен број од нив можеле да бидат нарочно врежувани. Но за нив
тешко може да се тврди нешто со сигурност, зашто досега не се
покажани оригиналите, мермерни плочки со графити. Во еден Ad
dendum кон статијата за "Апокрифните интерполации во Краткото
житие на св. Кирил-Философ" (Лрuлозu на ОЛЛН, МАНУ, 21,1,
1996,25-39) излагам некои свои претпоставки со цел да видам дали
графитите навистина ги потврдуваат податоците од кратките Ки
рилови житија, а за тоа и усно реферирав на еден научен собир од
областа на археологијата, одржан во МАНУ есента 1996 год.
На необработен камен човек може да си вообрази какви
сака црти и рески. Меѓутоа, знаците врежани во обработени мер
мерни плочки и тули имаат свое значење. Тие се наречени од про
наоѓачот и од некои други автори4 "енигматични", т.е. неразгатна
ти; од нив досега не е прочитан ниеден збор, а и не е возможно да
..__ ... -.-.----.. ---.-. ��

4

л. Славева, "Почетоците и развојот на словенската писменост

во Македонија во светлината на археолошките откритија од Баргала",

Маке90НС1Ш јазик 42-44,1991-3, 190; сп. и Маке90НСКО време, год. 1, бр. 3
од 30 ноем. 1994, 40-4.: "Откриениот епиграфски материјал со симболи и
букви од различни азбуки - кирилица, глаголица, знаци од еврејската
азбука, од линеарното Б писмо, рунички симболи, од винчанското, етрур
ското и од Феникиското писмо - сведочат за развиена и многу стара пис
мена традиција на која

се

надоврзува работата на словенските просвети

тели Кирил и Методиј во средината на IX век".
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прочита збор од овие знаци, врежани во безредие без никаков

линиски систем. Иако откривачот изјавува дека нема претенции да
даде подлабока анализа на овие знаци, сепак изведува заклучок
како од идентифициран епиграфски материјал, а имено дека Кру·
пиште и околните места, каде што го лоцира и градот Равен, биле
центар на првата словенска писменост на Балканот. Но констати·
рано е дека исто вакви знаци се среќавале и на други места (на вле·
зот од испосницата во Коњух, на блокови од фасадата на црквата
Св. Георги: во Старо Нагоричане и др.).
Меѓу графитите од комплексот во Крупиште и Баргала
откривачот наоѓа три фази од развојот на словенската писменост
според зборовите на Црноризец Храбар во неговиот спис w ПНШЕ

NEXb:
1о ,Дел од споменичкиот фоид бездруго му припаѓал на пр.
виот стадиум со
ните" о.с. 115).

иршu

и

рескu,

од пред ПОКРGТyвањето на Слове·

20 Палеографските споменици од црквите во Крупиште от·
кривале грчко·кирилски букви БE.f УСТрОEflНЦ т.е. без знаци за озна·
чување на негрчките гласови, употребувани непосредно по нивно·
то покрстување. Тие биле откриени во црквите обновени или из·
градени кога поинтензивно се ширело христијанството и било по·
масовно покрстувањето на Словените на р. Брегалница; и

30 Глаголички букви од времето кога Константин Философ
престојувал на Брегалница. Други интерпретатори, пак, (како што
спомнавме, в. бел. 4) наоѓаат знаци од различни цивилиз ации и
култури, но сврзани пак со Равен на Брегалница.
Во историјата на писмото нема случаи да се предаваат по·
раки на едно место со знаци од разновидни писма што им припаѓа·
ле на различни периоди, а се најдени во еден ист археолошки слој.
Такво мешање може да се јави само меѓу писма што се употребу
вале и употребуваат паралелно во исто време. За што точно стану·
ва збор ќе видиме подолу.

4. Често

се

истакиува дека графемите од Крупиште и Бар

гала биле мноz.убројНU, "зачудувачки многубројни" (о.с. 116). Нео·
спорно, бројот на знаците е мошне важен фактор за нивното иден·
тифицирање. Но егзактната наука оперира со конкретни податоци
и определени количини, а не со општи изрази. Терминот MHOZ.y,

мноz.убројНU е релативен. На прв поглед се стекиува впечаток дека
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Annex
книгата

ЕаUС1Соаuјаша

на

Бре2алнuца

навистина има објавено

многуброен епиrpафски материјал. Но ако се анализираат поде
тално цртежите и фотоrpафиите со натписен материјал, ќе се види
дека таму има доста повторени rpафити. Некои од блоковите и
мермерните плочки

"СО

врежани знаци" се објавени во фотоrpа

фии, од различен квалитет, и цртежи, а еден од нив (од катедРала
та кај Крупиште), многу јасен, фигурира во четири различни фор
ми: фотоrpафија (едиа црно-бела и две во колор)
лани на разни места во

книгата

И

цртеж, расфр

(бр. 106,140, стр. 328 и на омотот).

Некои се дадени само на фотоrpафија, ДРУГИ само во цртеж, па
контролата над нив е невозможна. Од цртежите на знаците врз
некои блокови, чии фотоrpафии се дадени на ДРУГИ страници , се
забележуваат непрецизности, па врз основа на нив не можат да се
изведуваат сигурни заклучоци.
Поради тоа не е лесно да се установи ни точниот број на
знаците врз rpадежниот материјал, објавени во спомнатата моно
rpафија. Врз основа на цртежите можат да се набројат приближно
околу 700 знаци. Но исцртани

со

слободна рака5, тие не даваат га

ранција дека се предадени адекватно, како што може да се забеле
жи и од споредбите

со

некои од оние што се дадени и на фотоrpа

фија. Според фотоrpафиите на мермерни плочки од мартириумот
и на малтер од с. Жиганци, нивниот број, заедно

со

повторените

знаци, изнесува одвај околу 200.
За тоа колку е важен обемот

со

кој е застапен новооткрие

ниот натписен материјал, може корисно да послужи една аналогија
со

минојските и микенското писмо. Микенското, линеарно Бе пис

мо, не можеше да биде дешифрирано се додека не се открија и
објавија поголем број натписи. Хиероглифското, минојско писмо

(употребувано на Крит од 2100-1700 год. пред Хр.), познато од
околу 200 печати и стотина кратки натписи, не е дешифрирано. Од

1700- 1450 год. било во употреба минојското линеарно А писмо,
документирано на околу 1500 плочки со 7.500 знаци, но и тие се не
доволни за неговото дешифрирање, а и минојскиот јазик е се уште
непознат. Поинаков е случајот со микенското (линеарно Бе пис
мо), кое било раширено не само на Крит туку и во копнена Грција

(Пил,

Микена, Тиринт, Теба). Од ова писмо досега се откриени

преку 5.000 плочки

со

вкупно околу 60.000 знаци6. Големиот број

На некои од вградените камења во црквата Св. Никола (Крупи
ште) и Св. Георги (Баргала) се познаваат линии повлекувани со молив на
места каде што нема ни траг од зарези.
6

Од ова писмо

се

документирани натписи врежувани само на гли

Б( )
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знаци дава можност да се прават најразлични анализи и класифи
кации, па во 1952 год. Михаил Вентрис успеа да го прочита писмо
то по 17 години макотрпна детективска работа. Бројот на објаве
ните знаци врз градежен материјал од Баргала, при услов да се вер
но коnирани, ни од далеку не дава можност за такви анализи и кла
сификации, следствено и за изведување далекусежни заклучоци.

Од автопсија можев само да се уверам дека знаците (ако
навистина биле врежувани) врз необработени камени блокови,
вградени во надворешниот јужен ЅИД на црквата Св. Никола, не се

надежни. Изложени на сонце и други атмосферски влијанија, каме
њата, особено песочникот и варовникот, се ронат, па и да имало
такви знаци од пред еден милениум, досега одамиа би биле избри
шани. Освен тоа не треба да

се

губи од предвид и фактот дека на

необработени блокови има пукнатини, а на камења покрај речни
корита - и траги од амфибии или од корења на растенија, што ли
чат на црти и рески. Сепак, врз основа на објавениот материјал на
стр. 218-323, главно, од фотографиите на обработени мермерни
плочки, извршив подробна анализа. При тоа констатирав дека зна
ците врз плочките од мартириумот се претежно аглести, домини

раат триаголници и ромбоиди, а знаците, врз сполии вградени во

црквата Св. Никола

(?), се одликуваат со поголема заобленост.

Се

разбира, и Mety знаците со аглеста глаголица има и тркалезни
форми7, но во заоблената глаголица, која е од подоцнежно време,
и триаголниците се предаваат елипсовидно, без остри агли. Mety
оние од Кале има плочи со наполно оформени кирилични знаци
кои датираат од подоцнежно време.
Освен малубројноста на графемите има и други сериозни
пречки за нивното точно идентифицирање. На камените и мер
мерните блокови од комплексот на Брегалница (судејќи по црте
жите) има најмногу знаци

што

на глаголицата дваесетина

се

личат на глаголичките. Од 38 букви

релативно лесно препознатливи. Ме

tyтoa, пишувани одделно, без ред и без линиски систем, а и неуед
нени плочки и има еден оrpаничен број вази натпишани
нема ниеден пример на камен или малтер.
7

со

боја, а досега

Овде треба посебно да се одбележи еден блок од варовник (бр.

127, стр. 289, без фотоrpафија, а оригиналот немав можност да го видам),
втраден во црквата Св. Никола, на кој укажа и проф. Алексова. Тој ги со
држел трите основни сакрални христијански знаци, крсш, круг и шрuагол
нuк кои, цели или делумно, се вклопени во формите на поголем број од
глаголичките знаци, како пrrо откри Чернохвостов (повеќе за тоа в. горе
гл. У).

324

Annex

начено: едни се поголеми, други помали, едни обликувани уметни
а други грубо и невешто (на камен е тешко да се повлекуваат
прецизни линии и крyroви), најчесгите од нив се амфиболични. На
ЧКИ,
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пр. знакот од триаголник (обично отворен) и круг може да биде
прочитан како И (8), а наедно и како е (R), во зависнocr од која
8
страна се гледа • Исто така и знакот за В ('lP) кој, ако се гледа од

обратната страна, може да означува и Д (сЉ); знакот за буквата Т
(СТО) , гледан отстрана под агол од 90" може да се чита и
овде

О (3),

почесто свртено на:цесно отколку нормално налево. Таква замена
може да има и меѓу Ж

(aI))

и 1 ('11:'), кириличното М (/\\) и w

(W) ако

Знаците се овде испревртени исто како и буквите на деца кои
почнуваат да ја учат азбуката.
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се гледаат од спротивната страна (сп. фотшшустрации бр. 106,107,
108, стр. 279 од Еuuскоuuјаша на Бреzалнuца). Тоа внесува забуна
и несигурност при идентификувањето на знаците.

5. Овде, навистина, има и загадочни знаци кои не можат
лесно да бидат идентифицирани. Но, во извесен број од нив, ако се
точно копирани, сепак можат да се препознаат некои глаголички
букви, како на пр. А (...) , г (90), Е (3), ѓерв (М), Л (сЊ), м (W), т

(cnJ),

(,Ј

(W), Ц ('\1), Ч (Itf), Ш (Ш), ЦЈ ('6'),

'b

(09), t (&.)

и некои други

помалку сигурни. Уште полесно се препознатливи некои кирилич
ки знаци, особено на едиа фрагментирана плочка од Кале (стр.
290, бр. 131, цртеж без фотографија): А, Б,Д, Е,

И, К,Л,М, О, П,
Р, С, Т,Х, b w, У. Буквите се расфрлани и не образуваат зборови.
Овде спонтано се јавува и прашањето со каква цел биле вре
жувани знаците врз градежниот материјал на сакралните објекти
од комплексот. Во досегашните интерпретации (сп. бел. 4) точно
се истакнува дека тие "биле без некаква вU9лuва смисла" (подвле
кол П. Хр. И.). Меѓутоа,при едиа подетална анализа на цртежите
со знаци, може наместа да се открие и извесна смисла. Овде обич
но се среќаваат едио до друго алфа (глаголичко ... и грчко-кири

лично А) покрај
ра ( ... врз
Христа.

W),

OMeza ( со) , бр. 126, 130 и др., или сврзани во лигату

бр. 129, стр. 190, бр. 135, стр. 292), симболот на

Забележано е дека буквата М многу често се повторувала.
Тој знак наместа, навистина, може да се чита и како М и да означу
ва иницијал од некое име, како она на

Мо'\)афvtос; (можеби ктитор,

или главен мајстор), спомнат на тула со декорација, најдена во ба
зиликата во Баргала (бр. 45,стр. 242):

XpiatE O"

(JOY Мо'\)аroу{о'\).

Но најчесто покрај оваа буква стои и алфата во две варијанти (в.
горе),што дава повод да се разбере како а-ro, симболот на Христа.
Лигатурата од глаг. Ги кирил. Д? (
), на цртежот бр. 141,
стр. 295, би можела да означува Гд,Г(оспо)Д, но од соодветната фо
тографија (бр. 108 на стр. 279) не се гледа таква лигатура; на црте
жот бр. 131 (без фотографија),стр. 290, кирилично Б и Е == Б(ож)е,

ВУ

==

Ев(ангелие) итн. Знаците на блоковите свртени надвор може

би претставувале украс на фасадата со белези (главно крст), мно
гузначни за христијанството. Меѓутоа,овде не е исклучена и едиа
друга можност за објаснување. Фактот

што

мермерните плочи со

повторени графеми во мартириумот на катедралата од Крупиште
(најдени на подот со знаците свртени надолу, судејќи според фото
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графиите), дава повод да се заклучи дека пред тоа тие биле кори
стени како материјал за пишување веројатно од почетници што се

описменувале. На иста IUIоча одделни букви се врежани мошне
убаво, можеби од учителот, а други сосема невешто - од почетни

ЦИ. И во линеарното Бе писмо има сочувано плочки со одделни си

лабограми и идеограми од почетници што се вежбале да пишуваат.
И таму на сличен начин, без некој посебен ред, се повторувани
иетизнаци.
Особено показателни се случаите кога еден до друг се јаву
ваат глаголички и кирилички знаци со иста Фонетска вредност.
Најчесто овде се среќаваат варијантите од А: глаг. ("'), кирил. (А).

Ова укажува дека знаците се од времето кога се заменувала глаго

лицата со кирилица, исто како и во преславската ротонда9• И таму
е врежана глаголичката азбука, од која се сочувани почетните

18

букви, има лигатури со иста намена како и овие од Крупиште, но
има и веќе адаптирани кирилични знаци.

6. Сосема правилно проф. Алексова (о.с.

98)

претположи

дека долна граница на графитите во Крупиште е крајот на IX и по
четокот на Х век. Тоа го аргументира со фактот што на мермерни

те IUIочи од внатрешната страна на мартириумот, како и на коло
ните што го потпирале балдахинот над него, имало врежани иети
такви знаци. На подот, пак, од проповедалницата најдена е монета
на византискиот император Лав УI Мудриот кој управувал од
до

912

(почииал во

916).

886

Овој наод служи како сигурен показател

при датирањето на графитите. Проф. Алексова наоѓа дека и гра
дежниот материјал е од крајот на IX и почетокот на Х век, а тоа

наполно се совпаѓа со времето кога и во Источна Бугарија било

наложено грчкото писмо со добавка на

14,

одн.

12

буквени знаци

од глаголицата. Кон ова треба да се додаде и фактот што меѓу овој
епиграфски материјал се најдени монети и од имп. Јован Цимискиј

(969-976).

А тоа покажува дека овде има повеќе културни слоеви

од еден период што траел близу еден цел век.

9 Сп. И. Гошев, Сшароболzарскu zлalолuческu и кuрилскu на9аuсu, Софии 1961; ,.Развитие на негр'"hцките кирилометодиевски буквени

знаци в т. нар. кирилица", 1100 г09UНU славмска uuсменосш, 863-1963,
Софии, БАН 1963, 275-286, со корекциите извршени од А. Медмнцева и
К. Попконстантинов во На9аuсu uз КРУ2ЛОU церкви в Преславе, БАН, Со
фwr, 1985, посебно табелите XXI и ХХП.
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На цртежот (без фотографија) од спомнатата мермерна
плоча од крстовидната црква на Кале (бр. 131, стр. 290) домини
раат кирилични букви. Нивните форми покажуваат високо разви
ен степен на кирилицата (сп. Б, b, t) каков не можел да се појави
пред почетокот, а можеби и средината на Х век. Овие знаци даваат

повод за подоцнежно датирање на графемите во рамките на termi

пuѕ post и ante quem, т.е. Mety
ги

археолошките наоди.

896 и 976 год., на што упатуваат и дру

Очигледно е дека графите, без оформен систем, се од вре
мето по Моравската мисија и не можат да послужат како доказ за
веродостојноста на податоците од кратките житија на Константин
Философ. Овие факти не се вклопуваат ни во заклучокот дека во
овој крај, каде што се претполага дека бил и градот Равен, бил цен
тар на првата оформена словенска писменост.
На тезата, пак, дека писменоста, потврдена со графитите,
била воведена во брегалничкиот крај од св. Климент кој, како епи
скоп на Величката епархија, работел токму овде и создал "појас
ни" (кирилички) букви, му противречат неоспорни историски фак
ти. Познато е дека свв. Климент и Наум по погромот на Моравска
та мисија биле радо дочекани од кнезот Борис. Но кусо време
потоа биле принудени да ја напуштат престолнината на тогашната
бугарска држава и да заминат во еден зафрлен крај на југозападна
Македонија. Причината за тоа, по секоја веројатност, било несла
гањето со бугарскиот двор околу азбучното прашањеlО. Во Источ
на Бугарија веднаш по Преславскиот црковно-народен собор (893
год.) било заведено грчко-словенското писмо од кое подоцна БЊ1:а
оформена кирилицата, а во Охридскиот регион, каде што работе
ле свв. Климент и Наум, продолжила употребата на глаголицата,
факт документиран со споменици (ракописи), пишувани на глаго
лица која во Охридскиот книжевен центар била во употреба се до

ХП век, а траги од неа се среќаваат и во ХШ, па дури и во XIV век.

Во времето кога биле врежувани графитите во комплексот на
Брегалница, св. Климент имал напишано совршени литературни
творби, рамни на византиските обрасци.

7. Пајонскиот град Баргала недалеку од истоимената река
бил важен админисгративен, трговски и културен центар, а во ра
нохристијанскиот период таквите центри станувале и епископски
седишта. Заслуга на проф. Алексова е што покрај ранохристијан
10

Повеќе за тоа в. горе гл. VII.
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ските сакрални и урбани објекти со епископската катедрала во

Баргала, откри и еден комплекс на стари цркви од спротивната

страна на Брегалница, кај с. Крупиште. Разрушени, можеби, во ка

тастрофалниот земјотрес од 518 год., или при аварските наезди по

тоа време, отпосле, при масовното покрстување на словенското

население, кон крајот на IX или почетокот на Х век, тие биле обно
вени во уште пошироки размери, како што се гледа од основите на
големата петоапсидална црква со мартириум. Од тоа време се и
графитите врз градежниот материјал на сакралните и некои стан

бени објекти. Но, нивната интерпретација подлежи на сериозно
преисnитyвањеll• За градот Баргала како и за други со слична суд
бина, во средниот век сигурно се ширеле разни легенди и, Mety
другото, во усното народно предание тој бил поврзан и со просве
тителската дејност на првоучителот Кирил, но едно е мит, а друго
историска реалност.

Една аналогија со откривањето, објавувањето и расчитувањето
на критско-микенските натписи може да фрли извесна светлина и во на
шиов случај со еrшгpафскиот материјал од Крупиште и Баргала. Англи
скиот археолог Артур Еванс, кој го откри кноскиот дворец и глинениот
архив со микенското и две минојски писма во самиот почеток на нашиов
век, се надевал дека сам ќе ги прочита писмата. Иако во витрините на Ар
хеолошкиот музеј во Ираклион и во Ashmolean Мuѕешn во Оксфорд изло
жил по неколку плочки со знаци од овие писма, до крајот на својот живот,
близу половина век, не му дозволувал никому да ги објавува оригиналите.
Опфатен од пан-минојската теза, според која Минојците биле писмени го
нивни робови, тврдел дека плочките биле напишани
сподари, а Грците
на минојски јазик. Недоволно стручниот третман на обемниот натписен
материјал остави во наследство проблеми што не можат да се разрешат
ни по близу еден цел век. А, пак, американскиот археолог Карл Блеген,
кога го откопувал пилскиот дворец на Пелопонез во 1939 и открил околу
1200 плочки со микенски натписи, вклучил во тимот И специјалист за ана
лизирање и класирање на непознати писма, проф. Бенет (Е. L. Bennett). По
систематските класификации на плочките според идеограмите и некои си
лабограми Бенет за кусо време ги објави текстовите со извонредна акри
бичност, а тоа придонесе набргу потоа Вентрис да го дешифрира писмото.
Експедицијата во Месенија, што ја организира Универзитетот на Мinеѕѕо
ta во седумдесеттите години, беше составена од 17 различни специјалисти
(географ, археолог, историчар, филолог, металург, керамичар и др.). Ар
хеолози кои сметаат дека сами ќе ги решат сите проблеми, не Й прават
услуга на науката. Методолошки е неоправдан и обидот на некои наши
современи автори кои, тргнувајќи од тезата за т.н. "Брегалничка мисија",
спомната во УК и СЛ, споменици со провидна тенденциозност, сакаат да
ја докажат нивната "историчност" со еrшгpафскиот, според нив се уште
"енигматичен" материјал, од Крупиште и Баргала, за кој ниту е даден
опис со димензии на натпишаните оригинални плочки, ниту се тие негде
изложени на увид.
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На крајот горното може да се резимира со неколку зборови:
а. Графитите од комплексот на црквите во Крynиште спо
ред стручната оценка на проф. Алексова врз основа на придруж
ниот археолошки материјал, посебно монетите, потекнуваат од
крајот на IX до последната четврт на Х век), т.е. кога Моравската
мисија била веќе прекината. Следствено тие не можат да послужат
како доказ дека во овој крај имало книжевна активност со офор
мено словенско писмо од времето пред Моравската мисија (во пе
десеттите години од IX век).
б. Бидејќи овде се среќаваат и букви од кирилицата, графи
тите не можат да се поврзуваат со дејноста во Книжевниот центар
на св. Климент, зашто тој и неговиот собрат св. Наум, се најрев
носните застапници и продолжители на писмената традиција со
глаголица од која има останато непобитни докази од ракописи на
пишани со ова писмо.
в. Погрешно е етимолошкото поврзување на топонимот
Круuишше со Величкаша епархија на св. Климент, зашто основно

то значење на придавката круиен е раrvиs 'мал', како

што

е тоа

горе илустрирано на поширока општословенска и индо-европска
основа.
г. Она што останува како неоспорен и, во науката општо
прифатен факт за првата словенска писменост е 9ијалекшнаша ба
за на најстарите словенски споменици, напишани со глаголица. Во
нив е длабоко втиснат печат од специфични јазични црти на еден
југоисточен македонски дијалект во Солунско, чии Фонетски осо
бености не се среќаваат во друг небалкански словенски говор.
д. На македонските Словени судбината им доделила кул
турно-историска улога од општословенско значење. Бидејќи први
од словенските племиња дошле во непосреден контакт со високо
образованите Византијци, тие рано се вклучиле и во нивната кул
турна сфера од која произлегле и словенскише uрвоучишели свв.
Кирил И Методиј, творци на uрвошо словенско uис.мо. Наедно тие
се и кодификатори на uрвиош словенски лиШУр2ucки и лиilleрашу
рен јазик, фиксиран врз. основа на тогашниот словенски говор од

Солунско, каде што и до денес (во селата Сухо и Висока) се живи
некои од специФичните црти, одразени во најстарите писмени сло
венски споменици на глаголица, како
ширно изложено.

што

е горе (гл. V и VI) оп

ORIGIN AND DEVELOPМENT OF WRITING
WITH SPECIAL REGARD ТО ТИЕ BEGINNINGS
OF SLAУОМС LIТERACY

(Summary)

The author's first conception was to write а study about the emer
gence of Slavonic literacy аѕ а reaction to views launched recently by ѕоте
contemporary authors. Аѕ they claimed that а proto-Slavonic literacy older
than the Creto-Mycenaean syl1abic script and even the Sumerian cuneiform
writing existed, the question of the origins of the first writing cannot be
avoided. lt јѕ noticeable that even the monk Chrabar јn his famous treatise on

letters (U)

ПНСbШNЕ;(),

which јn fact represents an apology for Slavonic

literacy, could not avoid the attempt to ехрlајn how writing сате about.
There јѕ по shortage of books describing the origins both of writing
јn general and the beginnings of Slavonic literacy. The literature оn these
subjects јѕ immense and it continues to grow rapidly, because of the great
importance of writing itself, which јѕ а cmcial factor for development of hu
man

civilization. Moreover, recent archaeological finds have thrown new

light оn the first writing, and have contributed to а revision of the traditional
views of how it was created. The new discoveries of some Glagolitic inscrip
tions and ftagments of manuscripts, оn the other hand, have intensified the
continuous interest in the oldest Slavonic literacy. Therefore the study of both
subjects is here brought up-to-date.
The book is divided into three parts: 1. Origin and development of
writing (chapters 1 -3), П. Creation of the Slavonic alphabet, codification of
the 01d Church Slavonic language, first translations and original works in
Slavonic, the Ohrid Literary Centre, the 01dest Slavonic Literacy јn Масе
donia, and the replacement of the Glagolitic by the Cyril1ic alphabet (chapters
4-8), and Ш. an

Аnnехе, where two questions, related to the second part
(Kutтicevica? and Slavonic Script before the Moravian Мјѕѕјоn?), are dis
cussed in more detail.
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Summary
1
ORIGIN AND DEVELOPMENT OF WRIПNG
In the Introduction (ch.

1), after а few words about the јmроrtanсе of

the script for the emergence of civilization and culture, the conditions (есо

nomic, administrative, religious, etc.), under which writing appeared

are

briefly discussed; then the mythological and religious theories about the оп
gin of writing (according to which writing јѕ an instant act, аѕ а gift by ѕирет

natиral powers) are reviewed; and W. Warburton's theory, based оп three

scripts: Mexican paintings, Egyptian hieroglyphs and Chinese pictographs,

representing three stages јп their evoiution, јѕ surveyed. The chapter ends
with new evidence ftom archaeological excavations about numerical systems
which, according to Denise Schmandt-Besserat, served аѕ forerunners of the
first writing.

Ch. 2 under the title

Nuтerals precede letters, essential јп the first

part, begins with ап interpretation of Chrabar's words "strokes and notches"

(VpbTdUH

н

pt dUH Vbтtхж

Н

ГdТddХЖ, nordliH (ЖЦЈЕ.), and mnemotechnic

means for transferring information with things and symbols are described.
More attention is paid to the discovery, classification and interpretation of

numerous artefact-counters, called by Schmandt-Besserat "tokens", аѕ а pre
historic counting device which led to the art of writing, through impressing
baked figures оп clay envelopes. lПе counting of people (individuals) and

animals in groups (Hdt. N, 92; vп,

60), similar to the mеаѕшеѕ of volume

for dry materiais, јѕ regarded аѕ а survival and historical witness of such а

kind of numbering. At the end pre-alphabetical writing јп Mesopotamia,
Mexico and Crete, and certain peculiarities of the Creto-Mycenaean syllabic

scripts with their numerical and metric systems are reviewed.

lПете јѕ disagreement among scholars concerning the question of

what the "strokes and notches" mentioned јп the treatise on

Letters (О
piSbтenech) by Cernorizec Chrabar represent In the author's орјпјоп their
exact meaning is concealed in the verb forms Vbтtхж and Г4Т4dХЖ, thе first
опе wrongly translated by ѕоmе interpreters аѕ 'read'. lПе verb Vb(TH, VbТЖ,
in fact, means 'count', not 'read', because, at that stage, when the Slavs, "аѕ

pagans", used such marks, they did not yet have а writing system. Not only
the Slavs, but аl1 the peoples, used such а kinд of signs with numerical val
иеѕ, иѕuallу јп taШеѕ, during а long period of their illiteracy, or at least of in
sufficient literacy. But tallies are primitive means for remembering ѕоmе

рјесеѕ of information, known опЈу to those who notched them. Other people

could only guess them, because these ѕјgns can be understood in different
ways.
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The original meaning of the verb graph6 and its IE corradicals
'scratch', later 'write', points out that the script developed from strokes and
notches. However, it did not еуоlуе from the notches of tallies which contain
information only for units without specification of goods, but from an another
numerical system with more than one dimension.
At 16 sites in the region of the Near East (Iraq, Iran, the Levant and
Turkey) archaeologists have discovered numerous special symbols in differ
ent shapes. They were baked and used with numerical values long before the
oldest ideographic and phonetic script was invented. Denise Schmandt
Besserat, after

20

years of painstaking analуѕеѕ and classifications of а large

number of them, originating from

8000-3000 В.С.,

found that these сlау

СОШltеrs, or "tokens", were the fJТst invention of the abstract recording of
numerals. They represent the immediate forenmner of writing. The perfo
rated figurines were kept stringed on thread, and manу more in сlау enve
l0реѕ with marks of impressed baked figures on their surface, denoting the
contents inside. The substitution of signs for tokens was the first step towards
writing. Only at the end of the fourth rnillennium did реорlе realize that the
tokens in the envelopes were rendered unnecessary by the presence of signs
on the surface of the envelopes, later replaced by plain tablets.
The idea that СОШltiпg precedes writing јѕ not altogether new. It was
suggested by ѕоmе authors in the second half of the XIX and the beginning of
the ХХ centuries, but nobody has supported it with such essential arguments
аѕ Prof. Schmandt-Besserat did recently, еѕресјаllу in her excellent study

Be/ore Writing

(1992).

Her argumentation for the way in which the oldest

cuneiform writing саmе about from СОШltiпg in Mesopotarnia јѕ logical.and
convincing. One cannot infer with certainty whether in other рlасеѕ Ншасу
developed in exactly the ѕаmе way, because sirnilar СОШltеrѕ муе not been
discovered there аѕ yet. However, in principle, one сan ѕау that numerals
almost always precede the letters.

Jn ch.

3, which deals with

the origin, developтent аnа adaptation о/

alphabetic scripts, the following contents are discussed: Myth and history
about the origin of the Greek alphabet; the North-Sernitic Phoenician conso
nant alphabet and its usе in economy and trade; adaptation of Sernitic pho
netic signs to the Greek language; when and where the Phoenician script was
adopted and adapted by Hellenes; adaptation of the Gтeek alphabet to other
languages (Etruscan and Latin); difficulties in rendering Slavonic speech
with Latin and Greek letters without design

(БЕ

OY(TPOENHt);

numerical

systems with phonetic signs and other symbols (Sernitic, Greek, Latin, Ат
bic, Slavonic, etc). At the end once again the importance of the link between

ЗЗ4

numerals and letters јѕ stressed. There јѕ по doubt that Slavs also used Greek
letters first with their numerical values

п
SLAVONIC LITERACY
fu ch. 4, Creation 01 thе first Slavonic script, the following subjects
are examined: Political conditions ЈП which Slavonic literacy was created; the
founders of Slavonic literacy, literature and culture јп the vernacular of the
Macedonian Slavs from the ѕuпоundiпgѕ of Salonika; controversial views
regarding the beginnings of Slavonic literacy; revision of the traditional
views conceming the origin of the Slavonic script;

where, when and lor

whom it was invented; the authenticity of the Slavonic letters, and the priority
of the Glagolitic script.
The creation of Slavonic literacy ЈП the mid-ninth сепШry was
closely related to the acceptance of Christianity by the Slavs from Byzan
tium. It is well known that missionary activity was опе of the most effective
methods of Byzantine роliсу and it was еѕреСЈаllу intensive in the ninth
сenшry. Through tШѕ activity the state and church authorities in Constantin
орlе extended their cultural and political influence over the whole of the
Меditeпanеan and Near East. It јѕ very likely that similar diplomatic projects
had been undertaken involving the Slavs before the Moravian mission. The
Byzantine attitude 10 the Slavs used 10 change depending оп сuпent interests.
The Byzantine government had often undertaken јПСШЅЈОnS against the

Sclaviniae оп the Balkans in order to conquer them. А systernatic Helleniza
tion of the Slavs who lived within the borders of Byzantium was conducted
by mеапѕ of their Christianization јп Greek and they were included јп Byz
antine economic and military life. But, for the Slavonic peoples, аѕ well аѕ
for the other nations outside the Byzantine borders, Constantinople tolerated
Christianization ЈП their own language. The Byzantine rulers were aware of
the danger from the Slavs. There were maпу јпсшѕјonѕ by the Slavs into
Byzantium (Constantinople) from the north-west by land. The Russian јпсur
ѕјоп into Constantinople by ѕеа ЈП 860 was certainly not the only conflict of
Byzantium with them. Onе of the most important diplomatic mеапѕ used by
the Byzantine authorities against their enemies was the cultural and religious
mission.
When the Moravian Prince Rastislav asked the Byzantine Emperor
Michael m to give him teachers who would explain the Christian religion to
the newly-baptized Moravians, the mission was entrusted to the Salonikean
brothers Constantine and Methodius, who had already accomplished ѕuссеѕѕ
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fully several enlightening шiЅЅЈОПЅ for which they were well prepared. The
УОШ1ger of them Constantine, well educated ЈП the famous Magnaura School
ЈП Constantinople (philology with Photius and phi1osophy with Leo the Wise),
he had also displayed his excellent gifts аѕ а poet, phi1osopher and orator;
1ike his brother he also withdrew several times into monastic реасе and quiet
(еѕреСЈаllу important was his stay with his brother in Polychron, оп Вithy.
пјап 01утриѕ, where Methodius was the abbot of the monastery) after their
шiѕѕјоп to the Кhazars. Constantine was often summoned by the state and
church authorities from the monasteries when ѕоте difficult diplomatic and
enlightening шiѕѕјоп was to be carried out.
En1ightened јп the traпquШty of the monastery with Godly 1ight, the
Brothers Constantine.cyril and Methodius willingly accepted Ље invitation
from Рппсе Rastislav to enlighten Ље Могаујan ЅlаУѕ, to whom nobody had
paid heed (пemо umquam curam gessit). They laid Ље foШ1dаtiопѕ for Ѕlа·
vonic (еѕресјаllу Orthodox) cultural and spirituaI Iife, creating а written lan·
guage for liturgical (and later for secular) texts through their translations and
original works. Супl'ѕ hagiographer ехрlајпѕ: "и ТРОУДbНb [blИ И IШЛbНb Tt

ЛCt>U, [1> РdДО[Тlffi ндоу TdUO, аЦЈЕ ИUdffiТb &ОУКIЉI (var. книги) 61> E blKb [80И"
фIJlо[с.>фb ptVf: и КТО UОЖЕТb Hd 8Ct>ДОУ &Ed;дoy ПН[dТИ Н HEPETHVb(KO НМЕ (E&t
о&рtсти? (VC, XN). First Constantine invented ап alphabet, later called
Glagolica (because the letters сan "speak", ГЛdГОJldТН). This was а precondi·
• • 0

tion for success ЈП аll the fields of cultural development. The manifold ас·
tivities of Ѕѕ CyriI and Methodius were really successful and had far-reaching
consequences ЈП ѕрасе and time, because they were based оп ЅОШ1d
foШ1dаtiопѕ, two of which are extremely important: а. invention of the ftrSt
Ѕlауопјс alphabet, and h. creation of the ЅlаУоniс liturgical and literary lan
guage.

Chapter 5, Ш1der the title Glagolica - аn јсоnјс script Јог visual
evangelic preaching, deaIs with the first опе. With regard to the опgin of the

Ѕlауопјс alphabet and the рпПСЈрlеѕ оп which it was based, ѕеуегаl different
hypotheses have been put forward. The reasons for such а variety of differ
ent, sometimes contradictory, interpretations depends оп the scarcity of соп
temporary data оп the Brothers. Their Lives and other sources with ароl0
getic contents written by their рирНѕ, аѕ well аѕ the Glagolitic manuscripts,
survived ЈП сорјеѕ of later times (the end of the Х and the XI centuries). The
reconstruction of the oldest phase of this script јѕ, indeed, not еаѕу. The his
tory of the first Slavonic alphabet here јѕ ехашiпед within the limits of ѕеу
егаl questions: а. when, b. how, с. why, and d. where, the script was invented,
and јп connection with them the author has соте to the following conclu
ЅЈОПЅ:
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Summary
а. It was иѕиаl1у believed that the Glago1itie alphabet was created

immediately before the Brothers left for Moravia. This орјnјоn јѕ based оn
the fo11owing words from the Vita Methodii (е. У): "Immediately (var. then,
ј.е. when they were entrusted with the Moravian mission by the Emperor
Michael m and the patriareh Photius), after he (Constantine) arranged the
letters and eompi1ed the speech, he left for Moravia taking Methodius". But
there are рјесеѕ of evidenee seattered јn the Lives from whieh оnе саn еоn
elude that this task probably had been aeeomp1ished ear1ier. It јѕ mentioned
(ef. Vita Constantini с. ХЈУ) that the Brothers were аlѕо aecompanied by
other followers, which denotes that а team was trained for the preparation of
this mission. lt јѕ hard to believe that sueh а diffieult task, the invention of аn
alphabet, whieh perfectly eovers аl1 the Slavonie sounds, and the translation
of the most important chureh serviees, eould have been eompleted in а short
time.
When Constantine asked whether the Slavs had their own letters,
Emperor Miehael m answered that "his grandfather, and his father, and mаnу
others had searehed for them, but they had not found аnу'' (Vc'XIV). This
mеanѕ that the state and ehurch leaders had been very likely thinking about
Slavonic 1iteracy long before 'Рпnее Rastislav саmе оn the historical ѕсenе.
During the Кhаzзr тѕѕјоn around the Black Ѕеа the Brothers themselves
eould еаѕПу have rea1ized the need for an enlightening mission among the
Slavs. But they might also have been direeted by the Byzantine leaders to
prepare the ground for sueh а mission before the opportunity for it appeared.
It is remarkable that at the time when Prinee Rastislav asked for teaehers, the
Brothers already had а team of followers for sueh аn enterprise.
b. Writing саn be borrowed, or adapted, from ѕоmе older script in
vented for another language, or а new оnе сan be invented. According to the
very wide-spread Taylor-Jagic theory it is supposed that the Glagolitic alpha
bet represents аn adaptation of the Greek minuscule script. It would be un
wise to deny the Greek influence. The Byzantine Greek seript gave the idea
for numerous Glagolitic letters, but their forrns ше ѕо elaborated that the
Greek originals are simply not recognizable. The Greek alphabet consists of

24 letters, whereas the Old Slavonic phonological system required 38, ј.е. 14
characters more. The Glagolitic seript јѕ an original invention. Constantine
Philosophus, known also аѕ polyglot, used ideas from different scripts, but
the shape of the Glagolitic letters is new. For the Gothie alphabet of27 ehar
aeters U1phila borrowed unehanged letters: 19 from Greek, 6 from Latin and
two Runie. Не is onlyan adapter, but Constantine Phi1osophus јѕ an original
inventor of the Glago1itie script јn а genuine style.
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Thе influence ofthe Semitic alphabets cannot be excluded. There јѕ

соmmиnјѕ opinio that Ље character for ѕ ЈЅ borrowed with nearly the ѕаmе
shape and phonetic value Гтоm the Hebrew alphabet, and ѕоmе other letters
(e.g. for

b, k, е) are also related to Semitic writing. The second Glagolitic

letter

Б ЈЅ иѕuallу thought to be new. Ѕinсе the Hellenist1c реПod Greek

beta had been рrОПОШ1сеd

v, and for Ље ЅОШ1d of b а digraph Jl1t was used.

However, ѕоmе parallel can be adduced from Semitic scripts. There are
common features in the shape ofthe Glagolitic
(ѕmооЉ mute labial), with Ље Samaritan

b (а middle rnute labial) andp
mи: :; ре, only turned in the

Glagolitic alphabet from left to right. The digraph of these two letters corre
sponds exactly to Ље Byzantine рrОПШ1сiаtiоп ofb. Such combinations could
have been made only by а great and erudit phil010gist. Sernitic influence 1Ѕ
аlЅ0 not1ceable in the position ofthe Glagolitic signs, which ѕеет to hang on
Ље upper line. It is worth noticing that Constantine knew Hebrew, he had
translated а Hebrew grarnmar into Greek and on the Кhazзr mission he had
discussions МЉ Jewish theologians in Hebrew.
The question conceming the principles on which the first Slavonic
script was created has long been discussed, because Ље original forrn of Ље
Glagolitic alphabet has not survived (Ље ear1iest Glagolitic manuscripts are
documented only from Ље end ofthe Х and beginning ofthe XI centиry).1t
has been thought that по one could discover Ље system which was used for
its creation. However, Ље inscriptions in Ље Preslav RОШ1d Church from the
IX and Х centuries give an impression of what Glagolitic was like. Its letters
contain the ѕаmе forrns and ductus аѕ Ље later ones. They are stylized, and in
ѕоmе of thern one can imagine whatever one likes, but rnany others contain
well-known Christian symbols, which show Ље ршроѕе for which the writ
ing was created.
с. At first sigbt one can notice that Ље majority of Ље letters are
forrned frorn the basic Christian symbols: the

tnangle

-

cross, on which Christ died, the
symbol of Ље Holy Trinity, and Ље circle God's perfection and

infinity, аѕ G. Tchernochvostov and У. Kiparski have pointed out. From the
numerical value ofЉе signs it ЈЅ evident that the alphabet began with а (1), аѕ
did the Greek one. In the Glagolitic writing it ЈЅ represented by а

cross (....).

Thе other graphic systerns also begin with а symbol which represents ѕоmе
thing most characteristic for the реорlе concerned and their ideology. The
Phoenician alphabet, which 1Ѕ derived from the Egyptian demotic writing, be
gins with 'iileph, а sty1ized sign ofthe bull's head, the image of Ље Egyptian
god Арјѕ, personified in the holy bull in Memphis. In the Cretan Linear А and
В scripts Ље sy11abary contains the sign ofа double ахе, thе symbol ofLaby
rinthos. Thus, it ЈЅ on1y natural that а Christian alphabet should begin with
Ље cross , j ust аѕ every other Christian work does.
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Ѕиmmaгу
The other two ѕјgnѕ

-

thе triangle and the circle

-

are wholly or

partly included in а large number of the Glagolitic letters аѕ has been illиѕ
trated by structural and comparative analysis of the signs. Thus theGlagolitic
writing system to а great degree represents а system of sacredChristian ѕут
bols aiming to preach the Christian faith with almost every one of its ѕјgnѕ.
Therefore it is here named an јсоnјс script for visual evangelical preaching.

In accordance with the enlightening mission of the Brothers the intention was
to preach the Christian faith to the Slavs and to give them literacy at the ѕате

time.
Symbolism has always been widely used in the Eastem Orthodox
Church, and it was especially active after the triumph over the iconoclasts
(843), just аѕ at the time ofConstantine and Methodius.Constantine Philoso
phus had even taken an active part in refuting the iconoclast teaching in а ФЅ
pute with the overthrownConstantinopolitan patriarch Jannis (cf. VC, ch.

У).

The four letters with the initial numerical value of the enneads (1 , 1 О, 100 ,
1000) particularly contain very rich symbolic meaning. The numerical value
of theGlagolitic letters does not coincide entirely with that of theGreek ones.
Тhis is natural, because the Slavonic alphabet contains more letters and the
alphabetical order is changed. However, the letters with the initial numerical
values of the f1fst three enneads are the ѕате аѕ in Greek. Arranged in the
form of the cross, these four ѕјgnѕ represent the main рШагѕ on which the
whole construction of the Glagolitic system is held like Christianity on the
four gospels, and the letters can be strung on linеѕ drawn according to the
ductus of theGlago1itic signs (cf. above i1lustr. 1 8 and 19).
Thе second ѕјgn 'Jf for 1 О,Greek јоЈа (t), is еѕресјаl1у pregnant with
possible symbols. lt јѕ perfectly ba1anced both vertically with two triangies,
and horizontally with two еуеѕ corresponding to two dots over iota with diae
resis, which might denote the initial of 'Il1croU . This letter in Slavonic has
two phonetic values: vocalic and semi-vocalic. All these doublings together

тау symbolize the double nаtше ofGod-Мan ЈеѕиѕChrist.
The Glagolitic ѕјgn with the initial numerical value of the third en
nead

(b)

100, аѕ in Greek, shares ѕоте similarities with h,

(10)

at the bot

tom, the ѕате аѕ b : р at their upper part. Though speculatively it might be
assumed that in this ѕјgn possibly have been concealed а ligature of HR, used
аѕ an initial for

хри[тос

Constantine аIѕо introduced the fourth ennеад, beginning with а
'pictographic' sign 11 у which, according to the acrophonic principle, denotes
the Slavonic sound tsh, symbolizing the eucharistic chalice of salvation,
through which the Slavonic multitude јѕ to be united withChrist.
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This јѕ only а possible reconstruction. 8ymbolic explanation јѕ а
risky business јп the absence of the author's explanation. But bearing јп mind
the circumstances and time when the Glagolitic ѕјgnѕ were invented, such ап
explanation of their ideological contents and functions maу be assumed аѕ а
logical hypothesis.
Changes јn Ље first Slavonic script. From the surviving Glagolitic
manuscripts опе сап ѕее certain variants ЈП the shape of ѕоmе letters. This ЈЅ,
јп fact, natural, because this kind of writing was widespread over а large ter
ritory (Preslav, Ohrid, Dalmatia, Bohemia, Romania, КјеУ, Novgorod, etc.).
Changes јп the Glagolitic script appeared also in how and where the letters
were written: јп Кјј. they hang оп the upper Нпе, the ѕamе аѕ ЈП the 8emitic
script, but јп the manuscripts &оm the Ohrid literary centre (Zogr., Mar., Ѕјn.
рѕ., etc.), а two-line system јѕ used under the influence of the long Greek lit
erary tradition јп this region. However, the greatest change of the first 81a
УОПЈС writing јѕ the replacement of Glagolitic by the CyriШс alphabet (cf.

8).

Thе phonetic value of ѕоmе ЅЈgnѕ also changed depending оп the
dialectal шеа where it was used, e.g. the ЅЈgnѕ shtcha ( 'i:I ЦЈ ) and g'erv (/1&

h)

with their original value &оm the 80uth-eastem Macedonian dialect s6/st, and
g', tumed into е (ts) and z јп Moravia.

Chapter 6 Creation о/ thе Old Church Slavonic Literary Language
(OCh81). 8peaking about the origin and development of the first 81avonic
writing опе cannot avoid the question of how the OCh81 literary language
was created. In fact, the inventor of the Glagolitic script, 8t Cyril was, to
gether with his brother Methodius, the codifier of the OCh81 liturgical and
literary language, ЈП which the first translations and original works were
written.
This chapter begins with а discussion of the phonetic-graphemic cor
t:espondence of the Glago1itic script. From the letter пamеѕ in abecedaria and
other alphabetic texts, where the logographs ше
ѕее

arranged

ЈП acrostic, опе can

that the Glagolitic ѕјgns perfectly cover the 81avonic sounds, both vowels

and consonants, with their peculiarities. lt ЈЅ, јп general, an alphabet with опе
ѕјgn for опе sound. However, there ше саѕеѕ when two, or еуen three differ
ent ЅЈgnѕ are used for recording опе and the (?)ѕаmе sound. Thus, the vowel i
can be expressed with three ѕјgnѕ ( , , 8), and u by а monograph (о.) iiica

(Gr. u), double
&оm IE

о

(3}), and

with the letter for the reduced vowel, peller

(09)

There ше also several variants in the spelling of the consonant /
(.о., ф), and ре аѕ а substitute for the Greekph, without the aspirate element
(cf. ПНАНЛ, ннупоур), thе ѕаmе аѕ Glagolitic t (0'0) which was used аѕ а sub
*и.
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Surnmary

stitute for the Greek theta. There are two signs for Х: Хј
1ike), аѕ well аѕ for о

(hier) and Х} (spider(omicron and omega), under Greek influence in both

Glagolitic and СyriПiс ѕспр18, but аѕ Ље vocalic quantity in Slavonic has dis
appeared, both signs

(3 and ф) have Ље ѕаmе value. on the

graph оf реШr (03) and

other hand а di

ize, јn most саѕеѕ Ље third iota, is used forjery, repre

sented in Ље Cyrillic alphabet with Ље monograph

(bI).

Аll Љеѕе and other ѕјшilш саѕеѕ represent difficult problems which
have aroused а long discussion among the scholars. Bearing јn mind the dia
lестl basis оn which Ље OChSl was formed, however, onе саn fmd solutions
for ѕоmе of these problems. Thus, Ље digraph for jery < IE *и јѕ аn adequate
spel1ing of ј18 pronunciation in а South-eastern Macedonian dialect, surviving
јn Ље villages of Suho and Visoka nеш Salonika, where IE *и IЅ reduced to

(А)
sounds (t

п. In Ље Glagolitic alphabet there is оnlу оnе sign for Ље Cyrililic jat

and h\. lt јѕ remarkable that Ље ѕаmе pronunciation of these two
and h\) ftom а different etymological origin, has survived јn this Macedonian
dialect until Ље present day.
The reconstructed Pre-Slavonic and Common Slavonic features, e.g.
the law of орen syllables, ршаllеl ranges of soft (ftont) and hard (back) vow
els, раlатl and non-palata1 pairs of nешlу аll consonants, absence of pre-iota
tion, etc., ше clearly reflected јn OChSl. lt јѕ noticeable that they have also
survived in today's phonological systern of the speech in these villages (Suho
and Visoka). But in ѕоmе manuscripts of the eleventh сеnШry certain innova
tions ше аlЅ0 reflected. Ѕоmе of Љеm, germs of morpho-syntactic Balka
nisms (e.g. Ље future tense with XOTtTH, da-constructions аѕ а substitute for
the infinitive, Ље nucleus of Ље postpositive article, ftequent иѕе of the dative
possessive, etc.) penetrated ftom non-Slavonic Balkan languages into Ље
ЅоиЉ Slavonic dialects, others (both phonological and morphological innova
tions), developed оn the internal grounds.
In the OChSl tex18 а palatal sound cannot be fol1owed by а hard

(back) vowel. However, јn the manuscripts ftom the XI century sporadically
ѕоmе exceptions to these nоrшs оссш, e.g.:

Y'hTO (Cloz.) instead of VbTO;
ТIi\ЖnСКО (Supr.), instead of Тli\ЖbСКО; participial form UЉДn (Mar.), instead
of ШbДb, etc., which points out that these palatal consonants (У, Ж, ш) had
hardened. But it is noticeable that in the dialect of Ѕооо and Visoka their
palatal quality is still kept.
The spoken language is created spontaneously by the реорlе during
а long period, but the written language јѕ Ље result of individual efforts by а
gifted and educated author. The OChSl is а feat of Constantine the Philoso
pher who laid it оn sound foundations. lts development during the oldest ре
riod passed through the following three phases:
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First, when OChSl was codified and the first translations were

written, very likely in the monastery of Polychron on Olympus in Bithynia.
This was а very short, but intensive period of only а few months, after Rasti
ѕlау'ѕ enуоуѕ reached Constantinople and before the Brothers with their ри
pils left forMoravia.
The

second phase was Moravian. It lasted 22 уешѕ (6 уешѕ when
869, and 16

the Brothers were together until the death of St Cyril in Rome in

уешѕ when Methodius a10ne with his disciples continued the enlightening
activity in difficult conditions until his death in

885.

Thе minirnal dialectal

differences between the South Slavonic from the Salonika region and that
from Moravia were not an obstacle to mutual understanding of the mission
апеѕ with the local inhabitants, who accepted the written OChSl аѕ а sacred
language. Along with lexical Moravisms, spontaneously ѕоmе West Slavonic
phonetic and grammatical features (e.g. the reflex е and z from

*dj,

*tjl*ktJ and
ПОМОЧb, Дjj in Kij; the саѕе ending -1>М1> for
of the o-stems, instead of -ОМb), penetrated lt. The literary activity

instead of ЦЈ and жд, cf.

instr. sing.

during the Moravian period was carried out through translations а. complet
ing the biblical and liturgical texts, b. church-juridical texts (Пzе Synagoge ој
Fifty Тitles, and the Zakon sydnyi lyudeт, translated јп an adapted form) and
с. writing original hagiographic, didactic and the chronographic works.
rn splte of numerous obstacles, the activity of the Moravian mission
шоиѕеѕ admiration with its extent and contextual variety. Of the original
works of this period еѕресјаllу important are the hagiographies, known аѕ thе

Pannonian Legends, in the authorship of which St. Clement of Ohrid un
doubtedly took а considerable part.
The

third phase begins after the retum ofMethodius' followers to the

Balkans, where the Bulgarian рппсе Boris-Michael accepted them gen
erously, and gave them good conditions for intellectual work in his country.
This period, called the

Golden Age, lasted till the end of XI century. It began

with а revision of the existing translations of biblical and liturgical books јп
Slavonic and, еѕресјаllу under the rule ofPrince (later Tzar) Ѕymеоп, it соп
tinued with translation of fragments not only by church fathers and teachers,

Svyatoslav's
Siтeon 'ѕ) Collection with 383 articles, rnainly in dialogue form, by 25
authors, and ѕоmе original works (Encoтiuт to Ѕутеоn and the Alphabetic
Prayer by Konstantin ofPreslav).
but also by classical Greek philosophers, аѕ сan be ѕеen from

(ј.е.

The language of the oldest Slavonic literary period (from the midd1e
of IX to the end of XI сentuПеѕ), known аѕ

Old Church Slavonic, јѕ repre

sented by а relatively ѕrnall number of manuscripts, divided, according to the
alphabet јп which they were written оп parchment, into two groups: Glagoli
tic and СуПlliс.
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There

are

eightteen manuscripts of the fIrst group (cf. above ch. У, п.

38), preserved mostly јп ftagments, altogether about 1000 folios ftom the end
of the Х to the end of the XI centuries. With the exception of Kij, which
соптјns ѕоmе West Slavonic features (e.g. the mentioned reflex е z instead
of ЦЈ жд ftom *yiktj, * ф) together with South-Eastern опеѕ (e.g. 1< *tl, dl),
and Fragments оЈ Clozianus, presumed to be ftom Croatia, аl1 the Glago1itic
manuscripts originate ftom Macedonia, ftom the Ohrid literary centre.
The second group of OChSl monuments consists of а few inscrip
tions with altogether about 100 words, and ten manuscripts, preserved mostly
in ftagments (Sava Book, Suprasl., Enina ApostoZ, SZuck Psalter and ftag
ments of several others, altogether 465 fo1ios. With the exception of 2 folios
of Zographos Fragments, which originate ftom the Ohrid Literary Centre, аll
the others ате ofEast Bulgarian provenance.
Aimed at иѕе јп church ЅеТУјсеѕ OChSl ѕоon acquired the status of а
liturgical language, and according to its functions it became equal to Greek
and Latin. This status contributed to its stability and high prestige. After
Greek and Latin, OChSl became the third international idiom of the Slavonic
реорlеѕ јпEurope, and enabled them to make their оwn signifIcant contribu
tion to that world. Аѕ а sacred Janguage it had а tendency to remain un
changed in its form., but јп this world nothing тетаinѕ constant.
Modelled јп the linguistic атеа of the Macedonian Slavs ftom the
Salonika region, OChSl was fIrst put into ртасНсе јп Moravia and Pannonia,
where it adopted ѕоmе new West Slavonic and Latin elements. Ѕоmе
changes and innovations were inevitable јп its сотриѕ. But, restricted by its
liturgical functions, аѕ а sacred language however, it remained quite homo
geneous until the end of the XI century. Ѕјпсе the XII century new features
ftom the South апдEast Slavonic languages had begun to penetrate into the
written Slavonic language, саllед Church SZavonic (ChSl), and then local re
сensјonѕ began to арреат: Bulgarian, Macedonian, Serbian, Croatian, West
Slavonic, and East Slavonic recensions, of which the Russian is еѕресјаllу
important. During а period of about 600 and more уеатѕ (XII-xvш centu
ries) Church-Slav. was the onlу supranational 1iterary idiom both for liturgi
саl and secular рurpoѕеѕ of Orthodox Slavdom (similar to that of Latin јп the
Roman West), unНl national languages were created. The Russian recension
of ChSl even today is иѕед аѕ а liturgical language in the national Slavonic
Orthodox churches јп Bulgaria, Macedonia, Serbia, Russia, Belarussia, Ukra
inе. However, the subject of this book јѕ not the whole history of the written
Slavonic language, but опlу OChSl of the oldest period.
Аѕ in аll other languages, vocabulary and syntactic constructions
the basic component in OChSl too.

are
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а. Word formation with about one hиndred formatives ЈЅ the main
factor in the quantitative increase and semantic enlargement јп the meaning
of the words. In 1 5 01dChSl manuscripts R. Ceitlin ( 1977) foиnd 9,616 1exi
саl forms, of which 1 ,778, i.e. 1 8.5%, are of поп-Ѕlауопјс origin, mаinlу ab
stract terms of Greek and Semitic provenance. The lехјсаl stock clearly
shows that the language ЈП its basis ЈЅ Slavonic and the specific Christian
terminology ЈП such а сопеlаtiоп could not change its character.
It is noticeable that terms, most frequently used ЈП the field of the

ЅРЈЛtual and cultural life, are inherited from IE and Common Ѕlауопјс stems,
e.g. БОп. 'God'; (RtTOCТb 'holiness'; Rtpd 'faith, belief'; AOY'fb 'spirit'; ДОУШd
'soul', etc. The mаЈП terms related to literacy are also from the ѕаmе stratum,
e.g. БОУКRbI 1etter', K'btlHrd 'book', Germ. 'Вuсh', nH(bMO 'written message', etc.
In Christianity these terms attained contents not known before, and numerous
new words were accepted.
According to Е. Verescagin there are four main ways of increasing
the Slavonic lexical stock: а. transposition

-

adding new meanings to the ех

isting опеѕ of ѕоте word (e.g. ОУ('btlЖТН 'die', along with 'asleep'); b. bor
rowing words from another languages (there are numerous loan-words of
Greek, Semitic and Latin origin); с. translating loan words (e.g. C1UVEtl)<X; >
C'b8tcTb); с. mentalisation, Ј.е. deliberate intervention in the meanings of
ѕоmе wordls (e.g. C1O<pia
МЖДРО(Тb, 'man'ѕ prudence', and прtмждро(Тb
'God's plentiful wisdom'.
b. The first Slavonic texts are characterized by pregnant expressions
with syntactic expressions, adequate to the Greek pattems, especially in the
uѕе of the dative absolute, сопеѕропdiпg exactly to the Greek genitive abso
lute, and other participial and infinitive constructions.
Translations and original works оn OChSl. А. Thе translations of Ѕѕ
СуЛl and Methodius are documented опlу ЈП later manuѕслри (from the end
of the Х сentшy), and the reconstruction of their original form саuѕеѕ great
difficu1ties. However, there is а соттиnјѕ opinio of Slavicists that their
translations, laid on sound foundations, were perfectly done. The earliest Sla
vonic translations еуеп today strike the reader with their асситасу, syntactic
constructions and stylistic variety.
The Christian re1igio

and Ји sacred books from the very beginning

were diffused mainly in translations. Thanks to Christianity several national
languages (Coptic, ЅуПan, Armenian, Georgian, Gothic, etc.) were created оп
а vemacular basis. The first Slavonic texts were also translations of books
with biblical and Christian liturgical contents: Psalter, Evangelion apralws
(Selected parts of the Gospel), and а selection of the most important church
ѕеПЈјсеѕ. Later in Мoraуја these translations were completed.
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In Ље Christian church of the first сentшiеѕ translations of Ље Вiblе
and other sacred texts јѕ set оп а theological and mystical basis. Just аѕ thе
јсоп of Christ, according to the church fathers јѕ regarded аѕ а ујѕиаl expres
ѕјоп ofНis incamation, the translation of the ВЉЈе should represent а precise
reflection of i18 опginаl. For translation to be аѕ сlоѕе аѕ роѕѕЉlе to Ље origi
паl, ѕоте рппсјрlеѕ were established by church teachers.

А ftagment of such а treatise in OChSl јѕ kept in а single-folio
document, ca]]ed the Macedonian Cyrillic Folio, very 1ikely &от the begin
ning of the XI сentшy or а little earlier. А variant of its text is found in the
Prologue of Ј. Exarchus to the Тheology о/ St John Damascenus. The ques

tion of what exactly it represen18 Мѕ aroused great controversy among ра
laeo-Slavicists. From the numerous suggestions it ѕеешѕ that Мшеѕ' (1983)
solution јѕ the best argumented. Namely, according to him the text is а ftag
ment &от ап ерПоgие to Ље ВЉЈе translated into OChSl by St Methodius
when he was finishing Ље translation ofthe Apocalypse, and at Ље ѕате time
ofthe whole ВЉЈе. Here strict instructions are given how the ВЉЈе should be
translated:
"Nobody јѕ ѕо bold and forgetful of himself аѕ to dare add or take
away а word ... the words [ше to be] rendered by exactly Ље ѕате expression.
However, we do not need words and expressions, but Ље meaning. . Wher
ever there was agreement between Greek and Ѕlауопјс, we translated by the
.

.

ѕате word. But where an expression was longer [or] was losing its meaning
...then we rendered it with another word". For i1lustration the author refers to
ѕјх pairs of words non-corresponding in gender: Greek ЛОТАМОС, АСТНР
masculine, and Slavonic ptкA, G't AA feminine; cf. also: БАТрА)('ОС т.
ЖАБА
-

f.; АНАТОJlН f.

-

G'bC'fOK'b, т.; ТАМССА, НШРd f.

-

МО РЕ, AbHb т. (ѕјс!). It јѕ

remarkable that аl1 Љеѕе words арреш in Ље chapter ХУЈ of Ље Apocalypse
ofthe Holy Apostle Јом thе Theologian.

The first Ѕlауопјс translators displayed themselves аѕ very inventive
јп domesticating both lехјсаl and grammatical Greek expressions. Besides
direct bOlТowings, e.g. tept6
НЕ РЕН, Оt(i оЛо<;
AldGOJl'b, they produced
-

skilful lоan translations, е g. JlЕУаЛ.Uvеtv

-

-

ВЕJlНУНТН, 1ta.v'roKpa't(J)p

-

GbСЕДР'bЖН'fEJlb, etc. Quite often for опе Greek word several Ѕlауопјс ѕynо
nyms are used јп translation. For the Greek verb

w.Лro 38 different Ѕlауопјс

synопyшiс fonns are used depending оп the context: thus, along with жр'tБНН
Bp 'tцJH, M'tTATH, along with GOAd, ВННО - G'bJlH8dTH, etc.
В. Of the originai works, еѕресјаllу irnportant ше Ље hagiographies
(Pannonian Legends), eu10gies and other hymns (Тhe Саnоn (о St De
metrius, Саnоn to Ље Holy Ароѕае Andrew, Prologue to the Gospel) and

numerous church services with original саnоnѕ by St. Clement of Ohrid and
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Constantine of Preslav. The poetic qualities and technique ше 1ike those of
the famous Byzantine poets. Of the Prologиe to the GospeZ R. Jakobson
(1963) states that it is а classical work and masterpiece of Old Church Ѕlа
vonic literature; "its clear-cut and subtle rhythm, the variabi1ity and harmony
of its syntactic figures... , and final1y, its skill in manipulating paral1els, which
Constantine's disciples ѕо admired in his works".
The Old Church Slavonic literature, both translated and original,
being Byzantine in inspiration but Slavonic in language and ideology, ftom
the very beginning reached the level of the Byzantine models.
At the end of the cOOpter it јѕ stressed how the Mission of Ѕѕ Cyril
and Methodius in the eight-sixties led to the creation of the new Slavonic
culture, based on а new European language, OChSI, which became а model
for imitation by other European peoples.

Ch. 7. Тhe Ohrid Literary Centre and Slavonic literacy јn Масе
donia. When the enlightening mission of the Slavonic apostles Ѕѕ Cyril and
Methodius јп Moravia, which had begun ѕо wel1, was violently intemlpted, it
seemed that the most favourable conditions for its continuation were in the
Balkans, where it began. It јѕ very important that ѕоmе of St Methodius' dis
ciples, expelled ftom Moravia, were well received by the Bulgarian Prinсе
Волѕ, and two of thern, Ѕѕ Clement and Nahum, were "sent" аѕ teachers to
South-Western Macedonia.
The long discussed question why Prinсе Волѕ sent these two most
intelligent and gifted рирilѕ of СУЛl and Methodius to the furthest south
western reaches of his state, instead of keeping them аѕ advisers in his сарј
taI, јѕ stilI а vital topic. Recently а thoory was put forward tOOt this was done
by agreement between the Prinсе and St Clement with the ајm that the Iatter
educate SIavonic pupiIs for the clergy, far ftom the control of the Constanti
nopoIitan Patriarchy and the senior Greek church authorities in the capitaI
(Eastern Bulgaria). In fact, the real reason јѕ the disagreement of Ѕѕ Clement
and Nahum with the decision of Волѕ and еѕресјаl1у Symeon, to replace the
Glagolitic script by another alphabet, based on the Greek uncial, аѕ Vondrak
(1903), ll'inskij (1931), В. Koneski (1957), etc. have explained. Very Iikely
Волѕ suggested first to St Clement that he adapt the Greek alphabet for the
SIavonic language, but the faithful disciple of St Cyril, sticking to the
Glagolitic alphabet, could not accept such а task. Neither was St Nahum
willing to do that and he refused such an order by Prince Symeon, who al
Iowed him to go with St Clement. Defending this script they opposed the de
cision, taken at the Church-peoples Convention at Preslav in 893. In St
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Clement's encomium to Ѕѕ Cyril and Methodius there are indirect proofs of
such аn attitude. In the encomium the Brothers of Salonika are calIed new
apostles, who bui1t their deed оn new foundations, inventing new letters for
the new language. These new letters were, in fact, Glago1itic ones. The Apol
ogy of Chrabar, which тау be а pseudonym for St Nahum, аlѕо defends the
Glagolitic alphabet, set against that of the ѕо called Cyrillic alphabet.
In conclusion one should emphasise that St Clement, who јѕ in fact
Ље chief founder of the Ohrid Literary Centre, is Ље author of numerous
original texts (sermons, eulogies, hagiographies, hymns, etc.), which repre
sent the highest achievement of medieval rhetoric according to the Byzantine
patterns. His inseparable col1aborator St. Nahum јѕ now аlѕо known

аѕ

а

gifted hymnographer, аѕ he ЈЅ presented in the canon of the Ноlу Apostle
Andrew, where he left his signature in the acrostic. They both had а great
number of рирНѕ, but historical evidence about them is very ѕсзrcе. Imitating
their teachers, they wrote in the ѕате style, which became the norm of the
Ohrid Literary Centre. However, ѕоте of their original compositions sur
vived, e.g. the Life and the Encomium to St. Clement, the Life о/ St Nahum,
etc.
Situated in а beautifu1 natural environment beside the White Lak:e,
оn one of the most important roads, the Уја Egnatia, which connected West
with East by the shortest route, Ohrid (Lychnidos) represented аn important
administrative, cultural and commercial centre in ancient times. The numer
оиѕ objects found in the town and its ѕuпоundingѕ show а strong Hellenistic
influence. From the contents of about 50 inscriptions, mainly in Greek, one
сan ѕее that educated people, writers and poets, had lived there. The continu
ity of its literary tradition was not intепuрtеd when the Slavs settled in these
regions. With the educational, literary and cultural activity of Ѕѕ Clement and
Nahum at the end of the IX century and the beginning of Ље Х century Ohrid
became an even more important Slavonic literary base.
The Ohrid Litenuy Centre јѕ characterized by the long and continu
оиѕ history of its enlightening, literary and cultural activity, beginning with
the oldest period of Slavonic literacy. Two basic characteristics, the attach
ment to the Glagolitic script and а consistent continuity of Ѕѕ Cyril and
Methodius' mission, define its appearance in the first period. For а long time
it kept the archaic linguistic features of Ље original Slavonic texts. Тhey are,
јn fact, peculiarities of the Macedonian Slavonic speech ftom Ље region of
Salonika, which served аѕ thе basis for the first Old Church Slavonic literary
language, and at Ље ѕате time it represents а particular Macedonian linguis
tic variant. Its characteristic features are particularly deviant in comparison
with those of another important Slavonic centre at that time

the Preslav оnе,
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јn Eastem Bulgaria. That јѕ characterised by а ѕепеѕ of orthographic and lin
guistic innovations. In this Centre а new Slavonic script, Cyrillic, based оn
the Greek uncial, was favoured.
Linguistically, the Ohrid and Preslav centres must јn the beginning
have been very close to each other. Yet јn later scriptorial practice they dif
fered considerably. The Ohrid Literary Centre was marked by 1inguistic соn
servatism due to the fidelity to the Glago1itic tradition of its founder, St
Clement. The Ohrid translators were also skilful in finding сопеѕрonding
Slavonic equivalents to the Greek syntactic structures. The Preslav Centre, by
contrast, founded by Prince Ѕутеоn h1mself, was much more dependent оn
Greek models. This сan be observed јn its translating practice and the readi
nеѕѕ to abandon the Glagolitic alphabet јn favour of the Greek-Cyri11ic оnе.
In phonology the two centres differed јn their treatment of the inher
ited "b and ht. In the texts of the Ohrid Centre these sounds were ftequently
rendered with О and 1>, whi1e in the texts of the Preslav Centre they were pre
sented аѕ "b and ht. The vocabulary, however, shows the clearest evidence of
the difference between these two centres, аѕ А. Vaillant (1964, 13), Z. Ri
barova (1986, 62ѕ.), А. Schenker (1996, 188), and таnу others have found
out, quoting а 1ist of lexical differences, e.g.: Ohr. rOYMtlO, Presl. TOКD, Ohr.

ЖЕtlН)I:"b, Presl. I1\Tb, etc.

The strong influence of the Ohrid Literary Centre was felt not оnlу
јn Macedonia and among the South-Slavonic реорlеѕ, but also far to the
north-east in Russia for many сentшiеѕ. 1t 1Ѕ well known that the 1iterary and
linguistic ехрепenсе, exerted by St Clement's texts, which were highly еѕ
teemed and often rewritten, influenced both the language of South-Slavonic
1iteracy, and the language of the 01d Russian literacy.
But јn the history of а language, the ѕате аѕ in life itself, nothing
тетајnѕ static, given оnсе and forever; it succumbs to continuous changes.
Over the relatively ѕтаll territory of medieval Macedonia ftom the Х-ХVШ
сеntшiеѕ numerous larger and smaller copyist centres ате known. Nearly
every оnе of them is distinguished by ѕоте orthographic andlor dialectal
features. However, the characteristics of the Ohrid Literary Centre ате laid in
their basis. Орen to the orthographic and linguistic variants of the neigh
bouring Balkan Slavonic languages, the Macedonian literary centres tolerated
the influence of their orthographic and grammatical peculiarities. Therefore,
the elements ftom the Тmоуо Reform of the Patriach Euthymius are crossed
with those ftom the Serbian recension (the latter јѕ еѕресјаl1у strong in the
northem Macedonian 1iterary centres). Finally the Russian recension of
Church-Slavonic also exerted an opposite influence. In spite of аl1 these in
terferences the Macedonian linguistic variant developed аѕ а separate idiom,
the history of which сan be fol1owed during the whole of а long шil1ennјит.
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Ch. 8. Replaceтent о/ thе Glagolitic by Roтan and Cyrillic scripts.

Palaeo-Slavicists are unаnјmоиѕ јn evaluating St Cyril's Glagolitic script, јn
vented specifically for the Slavonic language, аѕ а perfect graphic system
which јn а simple way precisely covers the whole Slavonic phonetic јnуеn
tory. But this writing with the best qualities for adequate recording of Sla
vonic phonemes was not age-old. Somewhere earlier, somewhere later, it was
replaced by other writing systems: јn Moravia аnд Раnnоnја by the Roman
script, but јn the Balkans, anд later јn аll the East Ѕlауоnјс lands, the
language was kept, but the Glagolitic script was replaced by the Greek аl
phabet, supplemented with 14 (viz. 12) Glagolitic signs for the specific Ѕlа
уоnјс ѕоunдѕ. This variant of the Greek alphabet, саllед Cyrillic in honour of
St Cyril Philosophus, favoured by the РПnсе Ѕутеоn, was adapted in Eastern
Bulgaria ѕооn after Methodius' disciples, ехреllед f[om Moravia, аrПуед at
Pliska. The newly discovered Glago1itic inscriptions in northeastem BuJgaria,
however, show that the change of the aJphabets was not accomplished ѕид
деnlу; јn the beginning both aJphabets were јn иѕе for ѕоmе time.
Jn the ОhПд Literary Centre Glagolitic was the official script for
about two сеntшiеѕ. Nearly аll the surviving Glagolitic manuscripts, аѕ тѕ
been already mentioned, belong to the ОhПд ScriptoriaJ tradition. But in the
ХII сentшy it was аЈѕо repJaced by the younger anд more vigorous Cyril1ic
script. Only the Croatian Glagolasi f[om ѕоmе northwestem Dalmatian mоn
asteries kept the Glagolitic writing јn а changed (angular) form until the be
ginning of the ХХ сentшy. Jn the XIV сеntшy there were two attempts in
Bohernia аnд оnе in Poland to introduce Glago1itic, but without much ѕис
сеѕѕ. In this chapter the reasons for the quick change of the first Slavonic
writing system are ехarninед.
It has been generally ѕирроѕед that Glagolitic јѕ а clumsy script, anд
therefore it was abandoned. D. Chomatianus, the ОhПд Archbishop f[om the
beginning of the хm сеntury, јn his Short Life o/St. Cleтent o/Ohridwrites
that St Clement invented "clearer letters than those that the wise Cyril јn
vented". Under the "clearer letters" the author very 1ikely thought of the Су
пљс оnеѕ, which for а Greek like Chomatianus, were "clearer". It јѕ not
likely that he was interested јn the Glagolitic script which had already gone
out of use.
Еуen today there are реорlе, insufficiently acquainted with Glagoli
tic, who think that it јѕ an awkward anд difficult script. Jn fact, Glagolitic јѕ а
very eJegant script with signs full of significant symbols. on the other hand
CyriПiс, with altogether 44 Jetters, ѕјх more than јn Glagolitic, јѕ more diffi
cult. However, transJiterations of the Glagolitic texts јn Cyril1ic were much
easier than those with the Latin alphabet.
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While the Cyrillic script was introduced into Slavonic literacy quick
ly and efficiently, it took а long time to adapt Roman letters for ѕоmе ѕресШс
Slavonic sounds, using digraphs, trigraphs and diacritics. Thus, in Freiz the
Slavonic

V (VEPR"b) was presented in ѕјх different ways, and in 01d Czech this

Glagolitic letter was rendered in аѕ manу аѕ twenty уапоиѕ combinations.
But, regardless of its practical advantages, Glagolitic was replaced by either
Cyrillic or Roman script. Spontaneously а question апѕеѕ: what was the exact
reason for its replacement'? Why was Glagolitic ѕо quickly withdrawn &оm
иѕе in spite of its deep ideological significance and the high palaeographic
and linguistic qualities for an adequate and simple rendering of Slavonic
sounds'?
The prestige of the Latin alphabet outweighed the practical advan
tages of Glagolitic. The Latin script was а symbol of the Westem literary
culture, favoured also by the Roman Catholic Сuriа. In order to withstand in
Dalmatia, Glagolitic had to be proclaimed аѕ St Jeronme's invention.
For similar reasons, in the East the Greek alphabet was preferred.
Prince Symeon, а Byzantine alиmnus, and his circle of intellectuals were de
lighted by Ѕѕ Cyril and Methodius' Mission and its cultural heritage, but not
by the Glagolitic script. The prestige of the Greek alphabet, аѕ а symbol of
the Byzantian culture, in Symeon's Bulgaria had а privileged role and served
аѕ

а measure of cultural values. That prestige was the main reason for adapt

ing the Greek alphabet in the Slavonic literacy in the Balkans.
Several factors also contributed to the quick introduction of the Су
пШс script for Slavonic texts:

а.

Nиmerous ancient and Byzantine јnsспр

tions in Greek &оm the Ohrid region show that there was а long tradition of
using the Greek alphabet in South Macedonia before the Moravian Mission.

b. СyriШс was based on the ѕаmе principles аѕ Glagolitic and Greek with one
sign for one sound.

с.

Though the outer appearance of the Cyrillic letters was

changed, they had the ѕаmе names аѕ the Glagolitic ones. d. The order of the
letters in the Glagolitic and Cyril1ic alphabets јѕ nearly the ѕаmе. Аll these
intemal affinities sped the replacement of the Glagolitic by the Cyrillic script,
favoured by the state and church authorities in Bulgaria.

CONCLUSION
West European and Slavonic writing between
Byblos and ЅШсоn Valley
Today СyriШс јѕ used in Orthodox Slavdom and ѕоmе non-Slavonic
Euro-Asian peoples' fonner republics of the Soviet Union. However the
sphere of its иѕе јѕ continuously diminishing in favour of the Latin ѕспр!, al
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though the first report launched to the stratosphere was ЈП супЉс. West
European реорlеѕ, орen to the Atlantic, fТoт the middle of the second rпil
lennitlJЦ and еѕресјаllу fТoт the end of the XIX century, have expanded
their cultural, есопотЈС and political influence to the whole world. Together
with that, the Latin script, adapted to the phonetics of different languages,
began to extend to аll the continents. Written English, јп spite of its orthogra
phic complexity, has become dorninant јп almost аll the spheres of contem
роrзry life, еѕресјаllу јп the computer technique and industry, developed ЈП
an English 1inguistic environment (Ѕјlјсоп Уаl1еу in U.S.A.) јп the second
half of the ХХ century.
The јпсlиѕЈОП of the СупШс texts ЈП internet today саиѕеѕ great
problems - just like the transliteration of Glagolitic texts with the Latin al
phabet. The reasons for the limited иѕе of the СyriПiс today are similar to
those that caused the withdrawing of the Glagolitic fТoт иѕе and its replace
ment by other scripts with higher prestige and with а longer tradition. It ЈЅ
natural that а script with greater prestige wil1 suppress those with а more
lirnited range.
Both СyriПiс and Roman scripts, through different transmutations of
the Greek alphabet, ЈП fact, originate fТoт the ѕате root, growing at the end
of the second rnillennјит в.с. in the former Phoenicean сарЈтl Byblos.
From the ѕате опgin, ЈП ultima Нпеа, сотеѕ the newest graphic device - the
computer. It ЈЅ remarkable that there are ѕоте analogies between the ancient
Byblos and Ѕiliсоп Уаl1еу, the centre of computer technique and numerous
innovations јп this field. By/iblos with its invention of the simple сопѕопanтl
Phoenician alphabet and the production of writing material, рарyrш, left
deep traces јп the written civilization of the whole world, аѕ сап be ѕееп fТoт
the terms for book(s), derived fТoт the stem bibl-.
During the last decades of the second тillеnnјит ЅПiсоп Уаllеу,
through its new writing system became ап even more important centre of ЈП
novations with revolutionary effects ЈП аll the fields of contemporary life. It is
remarkable that the development of this kind of writing јѕ similar to the
originѕ of the first writing. Аѕ in the beginning writing was preceded by пи
тетlѕ, computer technique is also based оп numerals and dots, turned into
ЅЈgnѕ with phonetic values, which сап be sent to the most remote places.
*

The everlasting desire of man for а universal linking of people 1Ѕ
reached to а great degree through the WWW device 1П the Latin script. Un
doubtedly this ЈЅ а very important achievement of contemporary ѕсЈenсе.
However, there ЈЅ а much higher ideal for а spiritual union in а common
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brotherhood without hypocrisy, based on evangelic l0уе, self-sacrifice and
divine justice for аll реорlе. That јѕ in fact the ideal preached by the Slavonic
apostles through their iconic Glagolitic script, and later by their followers
through the Cyrillic script.

111
ANNEX
А.

Kutmicevica(?) It

јѕ generally agreed that the first centre for

Christianization of the Macedonian Ѕlауѕ in their native language was the re
gion called

Kutmicevica(?),

where St Clement of Ohrid (after 886), later fol

lowed by his inseparable collaborator St Nahum (in 893), carried out the
enlightening activity. However, the place-name

Kutmicevica (?)

јѕ unknown,

it does not appear either on any geographical тар, or in topographical lexi
cons.
The name

hapax legomenon, а reconstructed (?)
mentioned only in the Life о/ St Clement by

Kutmicevica(?)

form by Gora (in асс. and gen.),

јѕ а

Theophylactus of Ohrid, caput 17, and in the surviving Greek manuscripts it
reads in several variants: Ко\)ч.Lt't tvi't аv, Ко\)ч.Ltvi't tvа

in the Ohrid

manuscript from the Collection of Grigorovic, now in Moscow, No 113 from
the XN, or ХУ century), Ко\)ч.Lt't tvi't av, Ко\)чLt't ivа (Vatoped. Mon
astery of Athos, No 1135, Urbana No 2), in the published editions by Gora in
Moskhopole (1742): КО\)Ч.Lll't t i't аvlКо\)ч.Lt't t i't а , and by Pamperei
in Ујеnnа (1802 КО\)Чl-t't t i't аv, Ko\)'tll-t't t i't a .
The name јѕ accepted by the scholars аѕ Ко\)ч.Lt't фi't а

ica),

(Kutmicev

but the fact that it јѕ registered in several different forms shows that this

Slavonic name was distorted by the non-Slavonic writer and copyists. Аѕ thе
principles for naming place-names are universal, иѕuallу according to their
natural features, most frequently according to the configuration of the terrain,
the author examines this name from the following three points of view: 10. а
comparative onomastic and semantic analysis of the name with the ајm of
reconstructing its original form; 20. thе etymology of the name with the pur
роѕе of its emendation; it јѕ suggested that the original form was derived

kutel; and 3О. an attempt јѕ made
*Kutlinica, * Кишаса, *KutliniCica уеl ѕјm.

from the stem of
called

В.

at locating of the region

Slavonic literacy be/ore the Moravian Mission?

(Graffiti from

Кmpiste and Bargala). Literary monuments can be used аѕ historical sources
only after they are thorough1y investigated and it јѕ strictly defined

when,

352

Sumrnary

where, and why they were written. А detailed textological and comparative

investigation of the short lifes of St Cyril according to this methodological
principle shows that they can be ѕошсеѕ only for the period when they were
written (ј.е. the хш or XN сentшy), not for that of Ss Cyril and Methodius.
However, ѕоmе contemporary authors try to support their value аѕ
reliable historical ѕоurсеѕ for the early enlightening activity of St Cyril at
Bregalnica on the basis of the newly discovered complex of old churches at
Кrиpishte and Bargala, and еѕресјаllу by the "enigmatic" signs "engraved'1
on ѕоmе building materials јп those churches.
The excavator of this significant complex, Prof. В. Aleksova, who
also d1scovered here foundations of an immense church with five арѕеѕ, sug
gested that 1t was the cathedral of "the first Slavonic episcopate of St Сlеm
ent, Velika, where the first educational centre of Ѕlауѕ in Macedonia was or
ganized". In support of the thesis for locating the Velika eparchy, along with
the literary monuments mentioned, the short lifes of St Cyril, an etymological
explanation of the place-name КrирШе јѕ adduced аѕ if 1t јѕ derived trom
kruреn "with the meaning of something big and largeH•

Thе ајm of this paper јѕ 1о to re-examine the etymology of the place
name Krupiste, and 20 to scrutinize these "enigmatic" signs on the building
materials.
1о Thе original meaning of kruреn, in fact, јѕ opposite to 'big, large'.

It 1Ѕ related to the IE *kreu- (cf. Pokomy, IEW, 581, 622, 948ѕ.), OChSl

КР"'П'b

=

parvus 'ѕтаll, short, :tragment' (for other parallels ѕ. above Tab. 1).

20 on 19 photographs and 24 drawings 1n the book Ерјѕсору оn
Bregalnica by В. Aleksova, Prilep 1989, рр. 218-308, about 700 different

signs can be counted, but less than 200 are to ѕоmе degree роѕѕЉlе. Judging
ffom the photographs it ѕеетѕ that ѕоmе of the S1gnS оп the bricks and :trag
ments of marble (non vid1 originals), are intentionally engraved, but ѕо far
they have not been identified. The discoverer of these graffiti states that only
profound investigations can offer reliable proofs for their precise identifica
tion. But other authors go much further beyond the facts, declaring that along
with ѕоmе Glagolitic and Cyrillic characters (none specified), оп the ѕате
blocks and slabs built into the walls, there were symbols ffom much older
writing systems, e.g. Semitic, Linear В, runеѕ, etc., а phenomenon unknown
till now. In fact one cannot read а single word fi-om these symbols, "en
graved" јп а complete absence of order. The suggestion that they аге ffom the
time when, according to UС and SL Constantine Philosophus invented
Glagolitic during his enlightening activity at Raven near Bregalnica in the
fifties of the IX сentшy, јѕ disproved by а coin of the emperor Leon the Sixth
"The Wise" (886-912), found among this "epigraphic" material.
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'Ље majority of the copied signs are sacred Christian ѕутbolѕ: the

cross, circle and triangle. Of the 38 Glagolitic letters, about 20 are recognis
able. But there are ѕепоиѕ problems with their exact identification. Presented
without linеѕ in disorder, the most frequent of them are ambiguous. 'Љиѕ, the
sign from а circle and а triangle

(8) сan be read either И, or Ѕ (R), ѕеen from
V (ЧУ) јѕ confused with D (сЉ); Ж (а&)

the opposite side. In the ѕате way
with 1 ('1i'), м Cyrillic (м) with
is read. 'Ље sign for

U)

(W), depending оп the side from which it

Т (0"0) сan be read О (3) if it јѕ tumed 900 to the left.

Therefore, по single word сап be read with these signs.
Ѕоте Glagolitic and Greek( -Cyril1ic) characters with the ѕате pho
netic value are presented together, e.g.: А,

О, D, L, М, etc. If the drawings are

accurate, опе сап conclude that these signs are from the time when the
Glagolitic script was replaced by the Cyrillic опе. 'Ље signs correspond to
ѕоте degree to those from the Preslav Rotonda (from the end of the IX сеп
tury to the beginning of the Х century), аѕ they are also dated by other ar
chaelogical fmds. 'Ље developed forms of ѕоте Cyrillic characters (&, b, t)
оп the photograph of а marble fragment from Кale (по. 131, р. 290) show
that they originate from much later times, perhaps from the middle of the Х
century, or later. 'Љиѕ, the paucity of these graffiti, presented јп chaotic dis
order, and in the absence of originals, cannot prove јп anу саѕе thе reliability
of the mentioned short

lifes аѕ faithful historical sources for St Cyril's Iife and

activity, and for the existence of established Slavonic literacy before the Мо
ravian Мјѕѕјоп.

КРАТЕНКИ
1

ИЗВОРИ

Ас.

Асеманово евангелие

Бој.

Бојански пaлимn сест

Григ.

Григоровичев лист

ил

Италијанска легенда

Киј.

Киевски листови

Клоц.

Клоцовзборник

Мар.

Мариинско евангелие

МКЛ

Македонски кириличен лист

Охр.

Охридски листови

Праz.

Прашки листови

Рuл.

Рилски глаг. лист

Син. евх.

Синајски евхологиј

Син.и.

Синајски палИМIIсест

Син.ис.

Синајски псалтир

сл

Солунска легенда

Сиб. u.

Санктпетербуршки палимпсест

УК

успение Кирилово

З02р.

Зографско евангелие

Зоzр. и.

Зографски п aлимn сест

ЖК

Житие на

ЖМ

Житие на св. Методиј (Панонска легенда)

п-

СВ.

Кирил (Панонска егенда)
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