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1. Основни характеристики на дисертационния труд 

 

Обект и предмет на изследването 

 Обект на изследване в дисертационния труд са гръцките надписи в  

църквите с кирилски и гръцки надписи от 17. век в България. 

Фокусирането върху двуезичието стеснява избрания обект, тъй като 

изследваните надписи са съсредоточени в географски региони с предимно 

българско население в Западна и Северозападна България. Характерът и 

езиковите особености на тези надписи и механизмите на тяхното съставяне 

и изписване се различават от тези в районите с по-компактно гръкоезично 

население, поради което заслужават специално внимание и проучване. 

Списъкът от църкви, включени в изследването, е съобразен със 

списъка на паметниците на църковната монументална живопис, 

представени в Корпус на стенописите от XVII век в България (Корпус 

2012), но редуциран допълнително въз основа на критерия църкви с 

двуезични надписи. Корпусът е изработен съгласно принципите, възприети 

от Международната асоциация за византийски изследвания за 

публикуването на паметниците на византийската монументална живопис, 

според които е възприето хронологичният принцип на представяне да е по 

векове, а териториалният обхват да е съсредоточен в съвременните 

граници на България. Тази хронологична и териториална рамка е спазена и 

в настоящия труд, доколкото проучваният материал в противен случай би 

станал прекалено обемен. 

По-конкретно предмет на изследването са езиковите особености на 

гръцките надписи в църквите с двуезични надписи от 17. век в България. 

Езиковите характеристики на изследваните гръцки надписи отговарят на 

снижените изисквания на чуждоезиковата среда, в която се пишат: от една 

страна в тях се отразява нивото на познания по гръцки език на гилдията на 

пътуващите зографски екипи от епохата, а от друга – на техните 

поръчители и на (предимно) българоезичната аудитория.  

 

Цел на дисертационния труд 

Целите на дисертационния труд са постигане на системно описание и 

анализ на фонетичните, морфологичните и синтактичните особености на 

гръцките надписи в църквите с двуезични надписи от 17. век в България, 

както и възстановяване на механизмите на тяхното писане. Моделът 

евентуално би могъл да бъде прилаган и към други периоди или региони 

на византийското и поствизантийското християнско изкуство на 

Балканите. 
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Задачи 

Целите се постигат чрез изпълняването на следните задачи: 

 Установяване на точната буквена наличност на изследваните 

надписи чрез autopsia, фотографско заснемане, разчитане по снимка, 

ревизия на досегашни публикации. 

 Изготвяне на каталог на надписите по схема, описана и обяснена в 

началото на Втора глава. 

 Определяне на характеристиките и функцията на гръцкия език в 

двуезичните паметници чрез анализ на езиковите особености на 

надписите. 

 Възстановка на механизмите на писане на гръцки надписи в 

изследваните паметници. 

 

Методи на изследването 

1) събирателен и проучвателен метод – състои се във фотографско 

заснемане с цел изготвянето на каталог на изследваните двеста 

двадесет и пет гръцки надписа, придружен от снимков материал; 

четене ex autopsia или по снимка;  

2) описателен метод – в две главни направления: епиграфско 

описание и разчитане на надписите; описване на езиковите 

особености на всеки отделен надпис; 

3) сравнителен метод – използва се за доуточняване на езиковите 

особености чрез съпоставка с подобни словоформи в синхронен 

или диахронен план, анализирани в епиграфски и езикови 

проучвания; 

4) дедуктивно-логически метод – за формулиране на заключения въз 

основа на установените факти относно моделите на писане на 

надписи и др.; 

5) количествен метод – предоставя информация относно честотата 

на употреба на съответните езикови явления въз основа на 

изследвания епиграфски материал. 

 

Актуалност на изследването 

Езикът на гръцките надписи от живописната декорация в 

поствизантийското християнско изкуство в България до момента не е бил 

обект на самостоятелно изследване. Една от основните предпоставки за 

такъв род езикови изследвания е наличието на обстойно публикуван 

епиграфски материал. През 2012 г. от печат излезе Корпус на стенописите 

от XVII век в България (Корпус 2012), който съдържа епиграфски данни от 

изследваните тук паметници, но не и обстойни описания на надписите, 

придружени с фотографска документация, необходима за по-задълбочени 

езикови изследвания. Поради своя формат и принципите на представяне на 
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образните и графичните данни, той е използван като отправна точка за 

подреждането на надписите във Втора глава. 

Дисертационният труд би могъл да бъде стъпка към бъдещи анализи, 

но въз основа на по-широк териториален и хронологичен обхват на 

епиграфските данни от паметниците на християнското изкуство в 

България, които тепърва предстои да бъдат публикувани. Към момента 

пример за задълбочен  анализ на езикови явления в стенописните надписи 

на територията на България представлява монографията на С. Смядовски 

Българска кирилска епиграфика IX – XV век (Смядовски 1993), но по 

отношение на старобългарските и среднобългарските надписи. 

Що се отнася до гръцките надписи, опити за езикови анализи са 

правени спорадично в публикации на изкуствоведи, при това само в някои 

монографии за по-представителните паметници. Осъществявани главно 

чрез частични сравнения между фонетичен и исторически правопис, 

единствената цел на тези анализи е уточняване на етническия произход на 

зографите, работили в съответната църква, но не и цялостно проучване на 

езиковите явления и процеси, отразяващи състоянието на гръцкия език в 

епохата. Например за църквата „Пророк Илия“ в Бобошево Е. Флорева 

пояснява, че „използваните от зографите гръцки надписи в някои 

композиции изключват естествено техния гръцки произход, тъй като преди 

всичко те са по-малобройни и подчинени на преобладаващите славянски 

наименования“ (Флорева 1978: 117–118).  

Както се вижда и от заключението на Флорева, двуезичието като 

фактор оказва влияние върху начина на писане на гръцки надписи през 17. 

век и обуславя отделни аспекти на тяхната ортография, начин на съставяне 

и тематичен обхват. Следователно един от предварителните етапи, 

необходими за определянето на функциите на гръцките надписи, 

изписвани в такава езикова среда, е дефинирането на спецификите на 

двуезичието на гръцки и кирилски надписи в поствизантийското 

християнско изкуство. 

Отделни аспекти на двуезичието на кирилски и гръцки надписи във 

византийското изкуство са частично дискутирани в научните изследвания, 

като на тази тема е обръщано по-специално внимание в трудовете на 

водещи сръбски изкуствоведи като Воислав Джурич и Иван Джорджевич 

(Джурич 1979; Джорджевич 1981). 

 Една от основните трудности при определянето на характеристиките 

на поствизантийския гръцки и/или ранния новогръцки език на 

стенописните надписи в християнските храмове е класификацията и 

определянето на отделните регистри на езика, които присъстват в тях. 

Обобщаващи езиковедски трудове като този на Холтън и Манолесу, на 

Детрез и на Хорокс засягат тази проблематика, без обаче да са онагледени 

с конкретни езикови факти (Holton–Manolessou 2010; Детрез 2015; 

Horrocks 2010). Поради тази причина анализът на езиковите особености на 
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конкретни надписи от епохата на ранния новогръцки език са необходимо 

допълнение към подобни теоретични съчинения.  

 Най-близо до начина на третиране на конкретни езикови данни в 

настоящия труд е изследването на Ф. Жиняк. То представлява 

класификация на езиковите особености на гръцките папируси от римския и 

византийския период (Gignac 1976; Gignac 1981) и предоставя възможност 

за полезна съпоставка. Поради липса на обобщаващ труд по средновековна 

гръцка граматика езиковите явления са съпоставяни и с резултатите в 

проучванията на С. Псалтес за византийските хроники (Psaltes 1913), на В. 

Бешевлиев за първобългарските надписи (Бешевлиев 1992) и на 

основополагащи граматики на новозаветния гръцки език. 

 Църквите от 17. век, чиито гръцки надписи са обект на настоящото 

изследване, са осемнадесет на брой. Общият брой на изследваните надписи 

е двеста двадесет и пет, от които сто двадесет и един са свитъчни надписи.  

Църквите със сигурна датировка, подредени в хронологичен ред на 

изписване на стенописите, са следните: 

1. Искрецки манастир „Успение Богородично“ (1602 г.); 

2. Карлуковски манастир „Успение Богородично“ (1602 г.); 

3. Църквата „Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат“, Добърско 

(1614 г.); 

4. Църквата „Св. Георги“, Долни Лозен (1615–1616 г.); 

5. Сеславски манастир „Св. Никола“ (1616 г.); 

6. Алински манастир „Св. Спас“ (1625–1626 г.); 

7. Църквата „Св. Пантелеймон“, Видин (1636 г.); 

8. Църквата „Св. Йоан Кръстител“, Върбово (ок. 1652 г.); 

9. Църквата „Св. Илия“, Бобошево (1678 г.). 

За останалите двуезични църкви от 17. век сигурна датировка на 

изписването липсва: 

10.  Църквата „Св. Теодор Тирон“, Зимевица (нач. на 17. век); 

11.  Църквата „Св. Петка“, Радибош (кр. на 16.–нач. на 17. век); 

12.  Църквата „Успение Богородично“, Прибой (17. век); 

13.  Църквата „Св. Никола“, Марица (17. век); 

14.  Мало-Маловски манастир „Св. Никола“ (първата половина на 17. 

век); 

15.  Църквата „Св. Никола“, Широки дол (17. век); 

16.  Притвор на Елешнишки манастир „Успение Богородично“ (нач. 

на 17. век); 

17.  Църквата „Св. Четиридесет мъченици“, Лева Река (17. век); 

18.  Билински манастир „Св. архангел Михаил“ (източната част на 

църквата се датира от нач. на 17. век; стенописите от западната 

част се датират към края на 17. век). 
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2. Структура и съдържание на дисертационния труд 

2.1. Структура 

 

Дисертацията включва увод, четири глави, заключение, 

библиография и приложение. Логиката на изложението следва три 

последователни етапа на разглеждане на епиграфските данни: 1. 

Представяне на надписите; 2. Анализ на техните езикови особености; 3. 

Заключителни изводи за функциите на надписите в иконографската 

програма на двуезичните паметници през 17. век и възстановка на 

механизмите на тяхното изписване. 

 Първа глава засяга теоретични аспекти на явлението двуезичие, като 

включва класификация на функционалните видове двуезичие на кирилски 

и гръцки надписи във византийското и поствизантийското изкуство. 

Във Втора глава са представени 225 гръцки надписа от 18 двуезични 

църкви от 17. век в България. 

Трета глава представя системен анализ на езиковите особености на 

разгледаните надписи във Втора глава, разделен на три части: фонетични, 

морфологични, синтактични особености.  

Четвърта глава предлага възстановка на механизмите на писане на 

стенописни надписи въз основа на обобщен анализ на информацията от 

Втора и Трета глава. 

Заключение, включващо основните резултати от изследването. 

Приложение, включващо пълна фотографска документация от 223 

снимки на гръцките надписи, разгледани във Втора глава на 

дисертационния труд. 

  

2.2. Съдържание на дисертацията 

 

 

УВОД  

ПЪРВА ГЛАВА 

ДВУЕЗИЧИЕТО: ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ И ФУНКЦИИ  

 
I. ДВУЕЗИЧИЕ НА КИРИЛСКИ И ГРЪЦКИ НАДПИСИ В СТЕННАТА  

ЖИВОПИС НА БАЛКАНИТЕ 
1. Двуезичие в късновизантийското изкуство – 13. и 14. век 

2. Двуезичието през 15. век 

3. Двуезичието през 16. и 17. век в България 

 
II. ФУНКЦИИ НА ДВУЕЗИЧИЕТО 

1. Функциониращо двуезичие  

2. Асиметрично двуезичие  

3. Фиктивно двуезичие 
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ВТОРА ГЛАВА 

ГРЪЦКИТЕ НАДПИСИ ОТ ЦЪРКВИТЕ С ДВУЕЗИЧНИ НАДПИСИ  

ОТ 17. ВЕК В БЪЛГАРИЯ  

 
I. ПРИНЦИПИ НА ПРЕДСТАВЯНЕ И АНАЛИЗ 

НА НАДПИСИТЕ 

 
II. ГРЪЦКИ НАДПИСИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИТЕ  

ДВУЕЗИЧНИ ПАМЕТНИЦИ 

1. „Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат“, с. Добърско 

2. „Св. Илия“, с. Бобошево 

3. „Св. Никола“, с. Марица 

4. „Св. Никола“, с. Широки Дол 

5. Алински манастир „Св. Спас“ 

6. „Успение Богородично“, с. Прибой 

7. „Св. Петка“, с. Радибош 

8. „Св. Георги“, с. Долни Лозен 

9. „Св. Четиридесет мъченици“, с. Лева Река 

10. Елешнишки манастир „Успение Богородично“ 

11. Сеславски манастир „Св. Никола“ 

12. Билински манастир „Св. Архангел Михаил“ 

13. Мало-Маловски манастир „Св. Никола“ 

14. Искрецки манастир „Успение Богородично“ 

15. „Св. Теодор Тирон“, с. Зимевица 

16. Карлуковски манастир „Успение Богородично“ 

17. „Св. Йоан Кръстител“, с. Върбово 

18. „Св. Пантелеймон“, гр. Видин 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

ВЪТРЕШНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЗИКА НА НАДПИСИТЕ 

 
I. ФОНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

1. Вокална система 

1.1. Вокали 

1.1.1. Итацизъм 

<Ι> ~ <Η> 

<Η> ~ <Ι> 

<Υ> ~ <Η> 

<Η> ~ <Υ> 

<Υ> ~ <Ι> 

<I> ~ <Υ> 
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<I>/<Η> ~ <ΟΙ> 

1.1.2. Изохронизъм 

<Ω> ~ <Ο> 

1.1.3. Редукция /северен вокализъм/ 

<Ο>/ <Ω> ~ <ΟΥ> (/o/ > /u/) 

<ΟΥ> ~ <Ο>/ <Ω> (/u/ > /o/) 

<E> ~ <H> (/e/ > /i/) 

<ΑΙ> ~ <Ι> (/e/ > /i/) 

 1.2. Дифтонги 

1.2.1. Монофтонгизация 

<ΑΙ> ~ <Ε> 

<ΕΙ> ~ <Η> (/ei/ > /i/) 

<ΕΙ> ~ <Ι> (/ei/ > /i/) 

<ΕΙ> ~ <Υ> (/ei/ > /i/) 

<ΟΙ> ~ <Η> (/oi/ > /i/) 

<ΟΙ> ~ <Ι> (/oi/ > /i/) 

<ΥΙ> ~ <Η> (/ui/ > /i/) 

<ΥΙ> ~ <Ι> (/ui/ > /i/) 

1.2.2. Монофтонгизация на дифтонгите /au/ и /eu/ 

 <ΑΥ> ~ <AΒ> 

<ΑΥ> ~ <A> (/au/ > /a/) 

<AΒ> ~ <ΑΥ> 

<ΕΥ> ~ <ΕΒ> 

<ΕΥ> ~ <Ε> 

<ΕΒ> ~ <ΕΥΒ> 

 1.3. Комбинаторни промени 

1.3.1. Синкопа 

1.3.2. Асимилация и дисимилация  

1.3.3. Афереза на първоначална неударена гласна 

1.3.4. Протеза на /i/  

2. Консонантна система  

2.1. Експлозиви  

<Γ> 

2.2. Спиранти  

<Σ> ~ <Ζ> 

2.3. Фрикативи  

<Θ> ~ <Τ> 

2.4. Сложни съгласни  

<Ψ> ~ <ΨΣ> 
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2.5. Двойни съгласни  

<ΒΒ> ~ <Β> 

<ΛΛ> ~ <Λ> 

<ΜΜ> ~ <Μ> 

<ΝΝ> ~ <Ν> 

<ΣΣ> ~ <Σ> 

2.6. Комбинаторни промени  

2.6.1. <ΝΤ> ~ <ΝΔ>  

2.6.2. Опростяване на съчетания  

2.6.3. Елизия на <Ν>  

2.6.4. Изпускане на <Σ>  

2.6.5. Епентеза   

2.6.6. Сричка  

3. Биалфабетизъм  
 

II. МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ  

1. Метаплазма  

1.1. Имена от женски род по трето склонение,  

основа на -ι/-εj > първо склонение, α-основи 

1.2. Имена от мъжки род по трето склонение,  

основи на -ν, -ρ > равносрични имена  

1.3. Имена от мъжки род по трето консонантно склонение,  

основи на -ν, -ρ > второ склонение, ο-основи 

1.4. Имена от мъжки род с α-основи по първо склонение 

> второ склонение, ο-основи: -της, произнасяно [tis] > -τιος 

1.5. Образуване на множествено число с окончание -ες  

вместо -αι при имена от α-основи 

2. Глаголна система  

2.1. Глаголи 
2.2. Причастия 

2.3. Контаминации на глаголни форми 
 

III. СИНТАКТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ  

1. Загуба на синтактични връзки поради съкращаване  

1.1. Тип А: механични съкращения със загуба на  

синтактични връзки 

1.2. Тип Б: съкращаване на текст-източника с  

допълнителни грешки поради неразпознаване  

и контаминиране на лексеми  

1.3. Тип В: комбиниране на няколко текст-отрязъка  

без синтактична връзка между тях  
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1.3.1. Комбиниране на два текста  

1.3.2. Комбиниране на повече от два текста  

2. Съгласуване  

2.1. Съгласуване при имена 

2.1.1. Съгласуване по род 

2.1.2. Съгласуване по число 

2.1.3. Съгласуване по падеж 

2.2. Рекция на глаголи 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

ВЪНШНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАДПИСИТЕ  

 
I. МЕХАНИЗМИ НА ПИСАНЕ НА НАДПИСИ 

1. Тип А: преписани надписи 

2. Тип Б: надписи, писани по памет  

2.1. Литургични пасажи по Златоустовата и Василиевата  

литургия 

2.2. Псалми 

2.3. Частни молитви 

2.4. Съкратени изписвания на имена на сцени 

2.5. Несъответствия между образ и текст 

2.6. Кратки текстове в рамките на един надпис  

без смислова и синтактична връзка 

2.7. Частично запълване на свитък с текст 

3. Тип В: компилативни надписи с трудна  

или несигурна идентификация  

4. Тип Г: наподобяване на текст  
 
II. ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ И ГРЕШКИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ  

МЕХАНИЗМИТЕ НА ПИСАНЕ  

1. Тип А: преписани надписи  

1.1. Грешки в текст-източника, копирани от пишещия върху  

стенописа  

1.2. Графични затруднения  

1.2.1. Буквени замени  

<Β> ~ <Κ>  

<Κ> ~ <Β> 

<Κ> ~ <Ν> 

<Λ> ~ <Δ> 

<Ο> ~ <Θ> 

<C> ~ <E> 

<T> ~ <I> 
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<Φ> ~ <Ψ> 

<γ> ~ <υ> 

<ι> ~ <c> 

<μ> ~ <ν> 

<ω> ~ <ε> 

1.2.2. Неразпознаване на лигатури 

2. Тип Б: надписи, писани по памет  

2.1. Съкращаване и последици от съкращаването 

2.2. Контаминиране на лексеми 

2.3. Перифразиране на текста или части на текста  

на новогръцки 

2.4. Диалектни особености на надписите 

2.5. Надписи, в които са регистрирани случаи на  

биалфабетизъм 

3. Тип В: компилативни надписи  

4. Тип Г: наподобяване на текст  

4.1. Комбиниране на букви в безсмислен текст 

4.2. Имитация на букви  

5. Супралинеарни графеми и орнаменти  
 

III. ФУНКЦИЯ НА НАДПИСИТЕ  
 

IV. ПЪРВОИЗТОЧНИЦИ НА СВИТЪЧНИТЕ НАДПИСИ  

И СЪОТВЕТСТВИЯТА ИМ В ЕРМИНИИТЕ  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

БИБЛИОГРАФИЯ  

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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3. Резултати 

 

Първа глава 

Двуезичието: исторически контекст и функции  

В тази глава са разгледани контекстът и причините за поява на 

двуезичие, състоящо се в едновременно и системно изписване на кирилски 

и гръцки надписи в стенната живопис на християнските храмове на 

Балканите. Прави се обзор на исторически данни и явления, свързани с 

тази тема, във византийското и поствизантийското изкуство, дискутирани 

в научни публикации на езиковеди и изкуствоведи като С. Смядовски, Е. 

Бакалова, В. Джурич, И. Джорджевич, Б. Тодич, В. Миланович и др.    

Уточняват се функционалните особености на двуезичието от няколко 

периода на християнското балканско изкуство, разделени условно на: 1. 

Двуезичие в късновизантийското изкуство през 13. и 14. век; 2. Двуезичие 

в преходния и бурен за Балканите 15. век; 3. Двуезичие в поствизантийския 

период – 16. и 17. век. Проследява се закономерният спад в езика на 

гръцките надписи от по-късни епохи в сравнение с достиженията на 

Палеологовия стил.  

Предложена е следната класификация на двуезичието, разработена в 

зависимост от грамотността на надписите и аудиторията, за която 

надписите са предназначени: 1. Функциониращо двуезичие; 2. 

Асиметрично двуезичие; 3. Фиктивно двуезичие. 

Функциониращото двуезичие е дефинирано като билингвизъм при 

общуване с двуезична аудитория, обединяваща зрители, които четат и 

двата езика, и смесен тип аудитория, в която има представители и на 

единия и на другия език. 

Асиметричното двуезичие е определено като двуезичие, при което 

нивото на надписите на втория (гръцки) език в паметника е по-ниско от 

това на основния (български) език. При този тип двуезичие пишещият 

може да борави с текстове на втория език сравнително грамотно, но 

аудиторията разбира и чете надписи предимно на основния език, т.е. 

прагматичната цел на посланието на гръцкия език на текста отстъпва на 

втори план. 

При фиктивното двуезичие аудиторията и пишещият имат бегли (или 

никакви) познания по втория език: гръцките надписи (в общия случай 

механично съкратени като състав и стандартизирани като подбор на 

текстове) се пишат с фонетичен правопис и с елементи на биалфабетизъм, 

могат дори да се изписват изцяло с азбуката на основния език, а на места 

през 17. век дори да се „рисуват“. При фиктивното двуезичие обикновено 

един и същ майстор изписва надписите и на двата езика, което може да се 

установи по палеографски белези. 

Биалфабетизъм, т.е. смесване на гръцки и кирилски букви в рамките 

на една лексема, е характеристика най-вече на втория и третия тип 
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двуезичие, която се наблюдава в случаите, когато двата езика са в някаква 

йерархична подредба. Съществува в следните два варианта:  

1. Внасяне на гръцки графеми или суфикси в кирилски думи.  

2. Внасяне на кирилски графеми или суфикси в гръцки думи. 

  

 Втора глава 

 Гръцките надписи от двуезичните църкви от 17. век в България 

Във Втора глава са представени 225 гръцки надписа от 18-те 

двуезични църкви от 17. век в България с подробни епиграфски описания.  

Паметниците са подредени по географски критерий в низходящ ред 

от юг на север, което отразява степента на отдалеченост от двете основни 

линии на гръцко влияние през епохата в България: 1. по долината на р. 

Струма от Северна Гърция, Македония и Атон; 2. от Вселенската 

патриаршия, базирана в Цариград. 

Всеки надпис е представен със собствен индекс (буквено означение с 

пореден номер) и е разгледан според схема на описание, съставена от 7 

елемента:  

1. Място на надписа в общия план на църквата ; 

2. Описание на изображението (или сцената); 

3. Разполагане на надписа спрямо изображението ; 

4. Предишни публикации на надписа, ако такива са налични; 

коментар върху публикациите. 

5. Надпис; 

5.1. Текст на надписа с главни букви; 

5.2. Особености на изписването: лигатури, надредни знаци, др.; 

5.3. Текст на надписа с малки букви; 

5.4. Метод на разчитане на надписа – ex autopsia, по снимка или 

предишна публикация (ако надписът в сегашното си състояние е 

повреден); 

6. Превод на надписа. Коментар върху превода – извори;  

– Старозаветните пасажи се цитират по следното издание на 

Септуагинта: Rahlfs, A., R. Hanhart (ed). Septuaginta. Editio altera. Stuttgart, 

2006.  

– Новозаветнитe пасажи се цитират по следното издание: 

Novum Testamentum Graece post Eberhard et Erwin Nestle, editione 

vicesima septima revisa. Stuttgart, 1993. 

– Ерминийните пасажи се цитират по публикуваните издания на три 

поствизантийски гръцки ерминии: Първи йерусалимски ръкопис, Втори 

йерусалимски ръкопис, ерминията на Дионисий от Фурна. 

7. Коментар върху езиковите особености на текста на надписа: 

а) фонетични 

б) морфологични 

в) синтактични 
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г) други 

Към надписите се прилага критичен преглед на досегашните 

публикации, в много случаи се нанасят поправки и допълват пропуски в 

разчитането на буквената наличност на надписите. За първи път се 

предлага цялостен подход, включващ превод с коментар на сто двадесет и 

един свитъчни надписа, публикуват се редица неразкрити надписи до 

момента: БШ 4, БШ 9, БШ 10, БШ 11, АЛ 4, АЛ 5, АЛ 6, АЛ 7, АЛ 8, АЛ 9, 

АЛ 27 и др.  

За първи път се прави системно описание и класификация на 

супралинеарните графеми в надписите – комбинация от гръцки и кирилски 

надредни знаци, като последните са проява на славянската средновековна 

литературна традиция. Най-често употребяваните кирилски надредни 

знаци са двоен акут, двоен гравис, обърната камора, според 

класификацията на Златанова (Златанова 1998: 60–61). 

 

Като конкретен пример за начина на изложение, прочит, превод и 

коментар на всеки един от надписите, представени във Втора глава на 

дисертацията, може да послужи надпис с индекс СЛ 18 от Сеславския 

манастир „Св. Никола“: 

 

СЛ 18. 

1. Свод, ΙΙΙ регистър. 

2. Пророк Малахия оагос малахиа. 

3. Дванадесетредов надпис върху свитъка, държан от пророка.  

4. Корпус 2012: 49. Буквената наличност не е предадена изцяло, липсват 

надредните знаци, текстът е представен като поредица от несвързани 

букви. 

5.1. 

    1  [тадел] 
      [ег¶к]/// 
      [осепи] 
      ///нти€н 

5  иг¶Ёкеп 

      ¶т¹с¶¹с 
      ст/раиЁл 

      миЁлали 

      сетедо 
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10  локЁемЁ¶ 
      дил¶асе‰ 
      о¶      о3 

5.2. Особености на изписването: Първите три реда и част от четвъртия ред 

са почти изтрити. Сричката о3, изрисувана на сгъвката на свитъка, има 

декоративна функция. Сричката о¶ е изписана на обратната страна на 

свитъка, което означава, че не е част от надписа, а по-скоро имитира текст. 

 

4.р. – лигатура ин; леко придихание и остро ударение върху 

лигатурата. 

5.р. – трема върху ¶; точка под ¶; к е абревиатура за καί (вероятно е 

индикация, че пишещият е преписвал). 

6.р. – две лигатури ¹. 

7.р. – титла върху т;  трема върху и. 

8.р. – трема върху първата буква и. 

10.р. – трема върху буквите к и м. 

11.р. – гъсто придихание и остро ударение върху буквата е, която е 

изписана с удължена средна хаста. 

12.р. – сричката о3 е за украса, изрисувана на сгъвката на свитъка. 

Сричката о¶ е изписана на обратната страна на свитъка. 

5.3. [τάδε λ|έγι Κ]///[ος ἐπὴ] ///ν τὴν | {ἡ} γῖ<ν> κ(αὶ) ἐπ|ὶ τοὺς ἱοὺς | 
<Ι>σ{τ}ραηλ | μὴ λαλή|σετε δό|λο<ν> κὲ μὶ | δηλιάσε<τε>  
5.4. ex autopsia. 

6. Превод: „ .... земя и на синовете Израилеви: не говорете измама и не се 

страхувайте!“.  

Към момента не ни е известен аналог на този текст в паметниците от 

епохата, текстът не се среща и като препоръка в ерминиите, с които 

разполагаме за анализ (Първи, Втори йерусалимски ръкопис, ерминията на 

Дионисий). 

В началото на пасажа е стоял инципитът τάδε λέγει Κύριος. След 

него на трети и четвърти ред вероятно е следвала фраза от типа на: ἐπὶ 

(πᾶσαν) τὴν γῆν (вместо AccSg f γῆν е изписано NomSg ἡ γῖ), а след това 

продължава и запазената част от надписа: καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ· μὴ 

λαλήσετε δόλο<ν> καὶ μὴ δειλιάσε<τε>. 
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 В такъв случай преводът на текста би бил следният: „Така говори 

Господ по (цялата) земя и на синовете Израилеви: не говорете измама и не 

се страхувайте!“. 

Фразата ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν се среща многократно в Стария завет, 

например в пасажа: ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν 

τὴν γῆν ἡ δόξα σου (Ps 56:6).  
Превод: „Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над 

цялата земя да бъде Твоята слава! (Пс 56:6)“. 

Относно значението на фразата μὴ λαλήσετε δόλον срв. сходната 

по съдържание фраза μὴ λαλῆσαι δόλον в Пс 33:14 – παῦσον τὴν 

γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον (Ps 

33:14). 

Превод: „Сдържай езика си от зло и устата от коварство!1“ (ЦВ). 

Относно значението на димотичната форма δειλιάσε(τε) вместо 

δειλιάση(τε) е нужно да сравним употребата на тази форма за ConiAor Act 

2 pl δειλιάσητε, например в следния пасаж от Втор 1:21: ἴδετε 

παραδέδωκεν ἡμῖν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν γῆν· 

ἀναβάντες κληρονομήσατε, ὃν τρόπον εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῶν 

πατέρων ὑμῶν ὑμῖν· μὴ φοβεῖσθε μηδὲ δειλιάσητε (Deut 1:21).  

Превод: „Господ нашият Бог ни е дал тази земя пред очите ви, 

вървете и я вземете във владение, както ви каза Господ, Бог на вашите 

отци, не бойте се и не се страхувайте!“ (ЦВ). 

7. Езикови особености: 

а) фонетични 

Итацизъм: 

– ι = η: γῖ<ν> = γῆ<ν>; μί = μή. 
Монофтонгизация на дифтонги: 

– η = ει: δηλιάσε<τε> = δειλιάσε<τε>. 

– ε = αι: κέ = καί. 

– ι = υι: ἱοὺς = υἱοὺς. Жиняк отбелязва следните форми още в койне: ἱοῦ 

вместо υἱοῦ, ἱοῖς вместо υἱοῖς (Gignac 1976: 204). От същия период в 

територията на България са засвидетелствани следните варианти на 

изписване: ὑός, ὑοί, ὑῷ и др. (Slavova 2004: 66–67).  
Афереза на начален вокал: 

στραηλ. Аферезата на началния вокал /i/ е вероятно произносителна 

особеност, дължаща се на алегро-говорене.  

                                                           
1
 Преводът на синодалното издание на Пс.33:13–14 е в трето лице: „Иска ли човек да живее и обича ли 

дълголетие, за да види блага? Нека сдържа езика си от зло и устата си от коварни думи“. 
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Що се отнася до епентезата на дентала /t/ между /s/ и /r/, такава 

комбинаторна промяна е характерна още за праславянски език (Буюклиев 

1993: 83–84; Харалампиев 2001: 87). 

б) морфологични 

τὴν {ἡ} γῖ<ν>. Формата в текста свидетелства за произносителна особеност 

– добавяне на начален вокал, или за фонетично изписване на формата за 

NomSg ἡ γῖ вместо правилната AccSg τὴν γῖν.  

λαλήσετε. Димотична форма за ConiAor act 2 pl (срв. νά λύσετε), вместо 

стгр. λαλήσητε. 

μὴ λαλήσετε; μὶ δειλιασε(τε). Глаголните форми са резултат от 

реорганизацията на глаголната система на база на фонологични промени, 

започнали още в периода на койне, при които гласежът на редица 

словоформи за IndFut и ConiAor се изравнява. Така например формата за 

IndFut 2 sg λύσει започва да съвпада с тази за ConiAor: λύσῃ, по-късно се 

изравняват и останалите лица: по аналогия ConiPraes λύητε бива заменено 

от индикативната форма λύετε, респективно формата за ConiAor 2 pl 

λύσητε бива изместена от IndFut λύσετε (Бешевлиев 1943: 202; Browning 

1983: 29–31). Отпадането на последната сричка в δηλιασε е или 

недописване (от δειλιάσετε) или смяна на адресата във 2 sg (δειλίασε), 

което е по-малко вероятно.  

в) синтактични 

В Стария завет съчетанието ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ се среща само 

два пъти, като предлогът ἐπί + Acc е със значение „над, при“ а с глагола 

λέγω има значение „по отношение на, против“, което не съответства на 

контекста на надписа. Глаголът λέγω със значение „говоря на, обръщам се 

към“ обикновено изисква безпредложна употреба на дателен падеж.  

В Стария завет фразата ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν не се свързва с глаголи 

тип verba dicendi, като значението на предлога ἐπὶ обикновено е „над“, 

както е в Пс 56:6.  

Срв. употребата на глагола λαλέω + Dat от една страна и ἐπὶ τοὺς 

υἱοὺς Ισραηλ от друга в следните старозаветни пасажи от Числа (началото 

и края на т.нар. Аароново благословение) и Книга на пророк Михей: 

 1. Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὕτως 

εὐλογήσετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες αὐτοῖς (καὶ ἐπιθήσουσιν τὸ 

ὄνομά μου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ ἐγὼ κύριος εὐλογήσω αὐτούς) 

(Num 6:23). 

 Превод (ЦВ): „Кажи на Аарона и синовете му; тъй ще благославяте 

синовете Израилеви, казвайки им: Тъй ще призовават името Ми над 

синовете Израилеви, и Аз (Господ) ще ги благословя“ (ЦВ). 
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2. διὰ τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕως καιροῦ τικτούσης τέξεται, καὶ οἱ 

ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ 
(Mich 5:2–3).  

Превод: „Затова Той ще ги остави до време, докле роди оная, която 

има да роди; тогава ще се върнат при синовете Израилеви и останалите им 

братя“ (Мих 5:3). 

Употребата на ἐπί + Acc при verba dicendi може да се изясни от 

следния пасаж: τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς πλανῶντας 

τὸν λαόν μου (Mich 3:5). 

Превод: „Тъй казва Господ против пророците, които въвеждат в 

заблуда Моя народ“ (Мих 3:5). 

Оттук се налага изводът, че съставителят на текста (било в 

ползваната ерминия или пишещият върху стенописа) механично е 

използвал отделни (познати) фрази при съчетаването им в синтактично 

единство.  

 

Трета глава 

Вътрешна характеристика на езика на надписите 

Въз основа на езиковите данни на надписите от Втора глава на 

дисертационния труд, става възможно и осъществяването на анализ на 

езика на надписите, който има следните лингвистични регистри:  

1. Писмен литературен език, пазещ историческия правопис;  

2. Текстове с фонетичен правопис;  

3. Текстове с елементи на ранен новогръцки език от епохата;  

4. Текстове с езикови характеристики, отразяващи произношението 

на родния език на пишещия, със смесване на гръцки и кирилски букви 

(биалфабетизъм); 

 5. Текстове с графични елементи от църковнославянски език. 

Гръцки текстове, писани изцяло с исторически правопис, почти не се 

срещат в разглежданите надписи: обикновено това са кратки 

идентификационни надписи, където възможностите за грешки са по-малко. 

От съществено значение е връзката правопис – механизъм на писане, която 

може да бъде представена условно по следния начин: 1. Историческият 

правопис, особено при по-дълги текстове, най-вероятно се дължи на 

преписване от текст-източник; 2. Фонетичният правопис от своя страна се 

дължи на писане по памет или преписване от текст-източник, писан по 

памет. Такива текстове преобладават значително спрямо текстовете с 

исторически и смесен правопис; 3. Смесените текстове са с различна 

степен на съотношение между исторически и фонетичен правопис, за 

които е трудно да се правят еднозначни изводи.  
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Езиковият анализ на текстовете обхваща техните фонетични, 

морфологични и синтактични особености, които са очертани в диахронен 

план чрез паралелни примери. 

1. Фонетични особености 

При вокалите се срещат преди всичко проявления на говоримия 

гръцки от епохата, отразени чрез фонетичното писане: итацизъм, 

изохронизъм, редукция, монофтонгизация на дифтонги, както и 

комбинаторни промени от системен и несистемен характер: синкопа, 

асимилация и дисимилация, афереза, протеза.  

Най-често срещаната фонетична особеност е итацизмът и по-

конкретно замяната на графемата <Ι> с <Η>, като книжовната норма с <Ι> 

на практика се среща в единични случаи като ἅγιος и κύριος, предлозите 

ἐπί и διά, както и при сложни глаголи със същите префикси. Често 

срещана е и взаимозамяната на графемите <Η> и <Υ> най-вече при 

предлога ὑπό, както и при форми на съществителното име κύριος, ὁ и 

θυγάτηρ, ατρός, ἡ. 

На изохронизма се дължи замяната на <Ω> с <Ο>: буквата омега е 

изключително неустойчива и податлива на замяна с омикрон, scriptio 

inversa се среща в единични случаи. 

Спорадично е отразена редукция на неударените гласни, която е 

характерно явление и в български, и в гръцки език, където е позната под 

названието северен вокализъм. 

По отношение на монофтонгизацията на дифтонги най-честа е 

замяната на <ΑΙ> с <Ε>, което личи от 20-те засвидетелствани графии κέ 

(= καί) от 10 различни църкви, а замяната на диграфа <ΟΙ> с <Η> е 

засвидетелствана най-често в окончанието за NomPl при имена от ο-

основи, както и в определителния член за NomPl m. Диграфът <ΕΙ> най-

често е заменян с графема <Η>, по-рядко с <Ι> и <Υ>. Замените на 

диграфа <ΟΙ> са сходни на горните. Монофтонгизацията на дифтонга /ui/ е 

спорадична – среща се при форми на съществителното υἱός. При 

дифтонгите /au/ и /eu/ най-чести са графии с втори елемент <Β> вместо 

<Υ>, които се срещат в представката εὐ- във форми на сложните глаголи 

εὐλογέω, ὑπερευλογέω и отглаголното съществително εὐαγγελισμός. 

Вторият елемент на тези два дифтонга може да изпадне, а в един пример е 

засвидетелствано и редундантно изписване вследствие на колебание в 

поставянето на сричковата граница: εὐβασήλευσεν /ev|vasilevse/ (= 

ἐβασίλευσεν), надпис МЛ 2. 

От комбинаторните промени аферезата на първоначална неударена 

гласна е стандартно явление: засвидетелствана е в димотични лексеми като 

δέν (< οὐδέν) или μερõν (= ἡμερῶν). По-сложна за определяне е 



23 
 

синкопата в примера σην<α>χθίτοσαν (= συναχθήτωσαν), която може 

да се дължи на произносителни особености, но и на техническа грешка или 

съкращаване.   
Вероятно в четири примера се наблюдава протеза на вокала /i/ след 

назал /n/ в следните примери: ἐβόησα <ἐ>ν {η} θλήψη (= ἐβόησα ἐν 

θλίψει) от с. Марица или τὴν {ἡ} γῖ<ν> (= τὴν γῖν) от Сеславския 

манастир. 
Случаите на асимилация и дисимилация при вокали също са трудни 

за определяне и различаване от технически грешки, освен това са редки. 

Такъв пример е лексемата πα<ν>τοπόπτης (= παντεπόπτης) от църквата 

„Св. Илия“ в Бобошево.  

Консонантните промени са по-слабо отразени в сравнение с 

вокалните. Някои от тях имат системен характер като например 

фрикативизацията на /g/ > /γ/, която е причина за изпускането на графемата 

<Γ> в παίδα<ς> (= παγίδα<ς>) в надпис от Елешнишкия манастир. 

От системен характер е и озвучаването на спиранта /s/ > /z/ в 

лексемата ἐνκόζμηα (= ἐγκόσμια), засвидетелствана в Сеславския 

манастир. Не всички консонантни замени, обаче, могат да бъдат тълкувани 

еднозначно: опростяването на двойните съгласни като в примера 

ἐτύλόμενο<ς> (= ἐντελλόμενο<ς>) от Билинския манастир, може да се 

дължи на фонетично писане при говоримо владеене на гръцки език, на 

индивидуални произносителни особености или на технически грешки. 

Някои консонантни явления са свързани с външноезикови фактори като 

произхода на пишещия, както е в случая със замяната на <Θ> с <Τ> в 

лексеми като γένεστε (= γένεσθε) от Карлуковския манастир. 

Изпускането на <Σ> и на <Ν> би могло да се дължи на съзнателно 

съкращаване, за да се запълни точно определено и зададено предварително 

ограничено пространство, но и на писане с произнасяне от страна на човек 

с познания по новогръцки език. 

От комбинаторните промени следва да се отбележат проявите на 

частична дисимилация при съчетанието <ΝΤ>, което на места се среща 

като <ΝΔ>, а в определени случаи назалът изпада и съчетанието се 

опростява като например πάτα (= πάντα) в надпис БЛ 15. Единично е 

регистрирана епентеза на дентала /t/ между /s/ и /r/. Спорадично се срещат 

хаплология и повторение на срички, което най-вероятно се дължи на 

технически грешки. 

В надписите от 17. век се среща вид фонетично писане, което 

определяме като биалфабетизъм. Това е явление, което се дължи на 

превключване от един на друг графичен код от лица, които зографисват и 

изписват църкви както на славянски, така и на гръцки език. 
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Биалфабетизмът засяга едновременно графеми за гласни и съгласни, като 

най-честите случаи на замяна са тези на графемите <Ε> и <ΑΙ> с ятова 

гласна <ύ>. Кирилската буква <И> се явява на мястото на йота <Ι>, а и на 

мястото на ета <Η>, което е белег за фонетично писане. Замените при 

съгласните са при буквите ню и кси: <Н> = <Ν>; <КС> = <Ξ>. 

2. Морфологични особености 

Морфологичните особености могат да се групират в две категории: 

първата обхваща имена, от които най-често срещаната е метаплазмата на 

имена от женски род по трето склонение ι/εj-основи към α-основи по 

първо склонение, като πρόδοση от πρόδοσις, ВР 28. При имената от 

мъжки род се среща метаплазма от трето склонение, основи на -ν, -ρ към 

равносрични имена като παντοκράτορας, СЛ 1. Понякога имената от 

мъжки род по трето консонантно склонение, основи на -ν, -ρ се прехвърлят 

към второ склонение, ο-основи, като в примера ἄφρονος (от ἄφρων), АЛ 

30. Тук трябва да включим и причастията, образувани чрез 

хипермаркиране на формата за AccSg и допълнително добавяне на 

окончание -ς за NomSg като δηδάσκοντας (= διδάσκων), СЛ 13. 

Втората група морфологични особености са контаминации на 

глаголни форми, които най-вероятно се дължат на писане по памет, 

особено при наличие на биалфабетизъм. Такава лексема е например 

ἐλεηθõμε, резултат от контаминация на формите δεηθῶμεν (ConiAor pass 

1 pl) и ἐλέησον (ImpAor act 2 sg). 

3. Синтактични особености 

Съкращаването на фрази, думи или части от думи, при което се стига 

до загуба на синтактични връзки, е най-често срещаната синтактична 

особеност на изследваните надписи. Съкращаването, в резултат на което се 

получават текст-отрязъци, води до няколко типа синтактични 

нарушения:  

Тип А: механични съкращения със загуба на синтактични връзки. 

Понякога един текст-източник бива механично разделян на няколко 

текст-отрязъка, които се използват в поредица от надписи от един 

паметник, както е случаят в следните надписи от Билинския манастир: 

Текст-източник: Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν 

σοφίᾳ ἐποίησας (Ps 103:24; Първи йерусалимски ръкопис: 262). 

 Текст-отрязък № 1: ὁς ἐμ<ε>γαλή<ν>θη τὰ ἔργα σου (БЛ 5). 

 Текст-отрязък № 2: Κίρηε πά<ν>τα ἐν | { (БЛ 15).  
Двата надписа, получени в резултат, са недовършени смислови 

цялости поради съкращаване на части на изречението и нарушаване на 

синтактичните връзки. 
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Тип Б: съкращаване на текст-източник с допълнителни грешки 

поради неразпознаване и контаминиране на лексеми. 

Като пример може да бъде посочен надпис МР 7 от църквата „Св. 

Никола“ в с. Марица: ἐγὸ καθ’ ἥπ<ν>ο<υ>ς {ι} ἱστοροῦ{ν} <κέ>κληκά σε. 

В него има две сказуеми: ἱστοροῦ{ν} и <κέ>κληκά, като формата 

<κέ>κληκα е контаминация със съществителното κλίμακα (срв. надпис 

МР 9, където лексемата κέκληκα е съкратена по същия начин). Смисълът 

на изречението се разпада поради съкращаване на фразата, от една страна, 

и поради неразпознаване на сказуемото, от друга. 

Тип В: комбиниране на няколко текст-отрязъка без синтактична 

връзка между тях. 

Текстовете, които служат за основа при комбинирането, могат да са 

два или повече от два. Комбинирането на повече от два текста предполага 

по-висока степен на наизустяване и импровизация, което се наблюдава в 

надпис БШ 2 от църквата „Св. Илия“, Бобошево: ἅγηος Κ(ύριο)ς ὁ 

πα<ν>τ<ε>πόπτης ὁ Κ(ύριο)ς ἐβασήλευψε ἐνε[.ι ] ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ 

{τὸν} ἐπὴ θρόνου χερουβὴμ κὲ ἄγγελη στρατηέ.  

Неточности в съгласуването при имена (по род, число и падеж) е 

засвидетелствано в няколко случая като например:  

1. Съществителното τοῦ Σαμαρήτου в надпис ИС 9 (сцена Христос 

и самарянката) морфологично е коректно образувана форма от 

Σαμαρίτης, ου, ὁ, но е в мъжки род вместо в женски.  

2. Грешка в съгласуването на подлог и сказуемно определение по род 

се вижда в надпис СЛ 11: θημηατήριον ἅγηός ἐστη, където 

съществителното θημηατήριον е в среден род, а прилагателното ἅγηος в 

мъжки род.  

В отделни случаи са засвидетелствани несъответствия в рекцията на 

глаголи като в примера ἐλέησον ἡμῶν вместо ἐλέησον ἡμᾶς, надпис РД 

3 от църквата „Св. Петка“, Радибош, където личното местоимение е в 

GenPl вместо AccPl. 

 

Четвърта глава 

Външна характеристика на надписите 

1. Механизми на писане на надписи 

Опит за определянето на механизмите на писане на гръцки надписи в 

двуезичните църкви от 17. век в България може да бъде направен 

пълноценно, когато се вземат под внимание два отделни фактора: 1. 

Езиковите и палеографските особености на надписите. 2. Съставът на 

текст-източниците и проследяването на взаимовръзката надпис – текст-

източник. 
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 Палеографските особености на надписите, т.е. шрифт, форма на 

буквите, начин на изписването и честотата на употреба на лигатури и 

надредни знаци, нанасянето на поправки в текста – всичко това е свързано 

с нивото на езикова култура на майстора, изписващ надписите в дадена 

църква. Те дават ценна информация за маниера на работата му и допълват 

представата за цялостния стилов облик на един, а понякога и на повече от 

един паметник от епохата. 

Според механизма на писане надписите могат да бъдат разделени на 

следните типове: 

Тип А: преписани надписи. 

Преписването предполага наличието на текст-източници, взети 

например от иконографската част на ерминия, която в този смисъл 

представлява набор от текст-източници със специално иконографско 

предназначение. Единствените публикувани гръцки ерминии, които биха 

могли пряко да засягат паметниците от 17. век у нас, са Първи 

йерусалимски ръкопис (1566 г.) и Втори йерусалимски ръкопис (1674 г.). 

За използването на ерминии при изписването на дадена църква могат да се 

посочат следните допълнителни критерии: 1. Съответствие между образ и 

текст; 2. Дължина на текста на стенописния надпис: колкото по-дълъг и без 

отклонения в текста е изписан един надпис, толкова по-голяма е 

вероятността да е бил преписан; 3. Прерисуването на букви и лигатури е 

вид преписване и предполага наличието на наръчник или текст-източник. 

При самото преписване от текст-източника върху стенописа биха 

могли да възникнат графични затруднения, които в разглежданите гръцки 

надписи от 17. век могат да се разделят на следните видове: 1. Буквени 

замени – могат да се заменят отделни букви, но и поредица (комплекси) от 

букви; 2. Неразпознаване на лигатури и замяната им с букви. 

Изписването на името ИРоΛ‹ЕИ (= πρόδοση) към сцената Съдът 

на Пилат, надпис ВР 28, е показателно в няколко отношения: съдържа 

няколко вида буквени замени, грешка в изписването на трибуквена 

лигатура, в резултат на което са останали само две коректно преписани 

букви – затова спокойно може да бъде отнесено към отделна категория на 

преписване без разбиране на текста: рисуване на букви. 

Тип Б: надписи, писани по памет. 

Този тип са най-многобройната група сред гръцките стенописни 

надписи от двуезичните църкви от 17. век у нас. По съдържание те 

представляват съкратени в различна степен текстове от добре познати, 

повтарящи се и по тази причина по-лесни за наизустяване литургични 

пасажи, псалми, частни молитви. 

Грешките при писането по памет възникват най-вече поради 

колебания в съдържанието на възпроизвеждания текст, при което той се 

съкращава или перифразира. 
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Тип В: компилативни надписи с трудна и несигурна идентификация. 

Това отново са надписи, писани по памет, и в резултат на усилие да 

се пише при липса на текст-източник. 

Група надписи от Сеславски манастир (СЛ 3, СЛ 4, СЛ 12), от 

църквата „Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат“, Добърско (ДБ 2) и 

кирилски свитъчен надпис от западната стена на наоса в Слимничкия 

манастир „Успение Богородично“ са едни от най-показателните по 

отношение на начина на съкращаване и загубата на първоначалния смисъл 

на текста:  

СЛ 3, свитък на пр. Иеремия: Τάδε λέγη Κύρηος πρὸς πάντες. 

СЛ 4, свитък на пр. Наум: Τάδε λέγι Κύριος σην<α>χθίτοσαν. 

СЛ 12, свитък на пр. Михей: Τάδε λέγη Κύριος πάντες ἡ λαὴ 

σ<υ>ναχθίτοσ(αν). 

ДБ 2, свитък на пр. Софоний: Τάδε λ(έγει) Κ(ύριο)ς 

σιν<α?>χθήτοσαν τή δôρ<ον?>.  

Слимнички манастир, свитък на пр. Авдий: тако глаголеть гЃь 
сабер¹ть се езици вьк¹пе. 

Горепосочените надписи изглежда са свързани с четивото за неделя 

на Всички светии, Is 43:9–14, което започва със следния пасаж: Τάδε λέγει 

Κύριος· πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καὶ συναχθήσονται 

ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν· τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ 

ὑμῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ 

εἰπάτωσαν ἀληθῆ (Πεντηκοστάριον 1890: 211). 

Тип Г: наподобяване на текст. 

Такива текстове служат за запълване на празно пространство поради 

липса на текст-източник. Знаците в текста може да бъдат букви (кирилски 

или гръцки) или знаци, приличащи на букви. Имитацията на текст в 

гръцките надписи от двуезичните църкви от 17. век може да бъде 

класифицирана в две категории: 

1. Комбиниране на букви в безсмислен текст. Такъв пример най-

вероятно е надпис ВР 8 от църквата „Св. Йоан Кръстител“, с. Върбово: кок  
| а¶‘ | ’аок. 

2. Имитация на букви – такива „текстове“ са единствено елемент от 

украсата на храма. 

Анализът на супралинеарните графеми и орнаменти, използвани в 

надписите, показа, че те са по-скоро средство за визуално въздействие, 

което допълва представата за механизмите на писане. Правилно изписани 

надписи със съответните гръцки придихания и ударения липсват. 

Супралинеарните графеми допринасят значително за изясняване на 
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функцията на изследваните гръцки надписи, която като цяло може да бъде 

определена по-скоро като визуална, отколкото текстуална. 

В края на Четвърта глава е приложена таблица, която има за цел да  

проследи връзката между първоизточниците на свитъчните надписи на 

светителските персонажи и техните съответствия (където такива са 

налични) в трите поствизантийски гръцки ерминии, ползвани за справка –  

Първи йерусалимски ръкопис, Втори йерусалимски ръкопис, ерминията на 

Дионисий от Фурна – както и в друга богослужебна литература. Чрез нея 

се улеснява евентуалната справка при търсенето на паралелни и сходни 

текстове в други паметници на поствизантийското изкуство на Балканите. 

 

Заключение 

Езиковите особености и съдържанието на надписите позволяват да 

възстановим динамична картина на зографската графична практика.  

Пътуващите зографи, автори на изследваните надписи от 17. век, боравят 

главно със стандартизирани и наизустени текстове. В общия случай това са 

пасажи от Златоустовата и Василиевата литургия, но също и библейски 

текстове в техния богослужебен вариант на употреба: паримии и 

паримийни зачала, стихове от Псалтира, по-рядко текстове с омилетичен 

или химнографски произход. Дължината на пасажите има отношение към 

механизма на писане: преписване при по-дълъг текст или писане по памет 

при по-кратък. В някои свитъчни надписи се появяват текстове с 

компилативен и с частен молитвен характер, което е свидетелство за 

адаптивност и импровизиране в ситуации, при които пишещият не 

разполага с текст-източници (ерминии). Такива нестандартни решения 

показват определено ниво на познания по гръцки език: литургичен гръцки 

в Сеславския и в Карлуковския манастир или новогръцки език в църквите в 

Прибой, Бобошево или Елешнишкия манастир. Въпреки това като цяло 

образоваността на авторите на стенописните надписи от разглежданата 

епоха не излиза извън специфичния набор от знания и умения, необходими 

за упражняването на зографския занаят.  

Разгледаните 225 надписа от 18 двуезични паметника на 

християнското изкуство, ситуирани основно в Западна и Северозападна 

България, дават сравнително ясна представа и за ограничените познания по 

гръцки език на реципиента на тези надписи. Това са поръчителите на 

стенописната декорация, клирът, богомолците и местното население – 

преобладаващо българоезична аудитория, която очевидно не е успявала да 

чете пълноценно, а оттук и да изпълнява ролята на коригиращ фактор в 

процеса на писане. Това се вижда най-вече в паметници със 

засвидетелствано разминаване между съдържанието на гръцкия текст и 

съответното изображение. 

Анализът на вътрешните и външните характеристики на езика на 

гръцките стенописни надписи и установените механизми на тяхното 
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съставяне разкриват сложна и динамична картина на функциониране на 

гръцкия език в сакралното пространство на християнските църкви с 

двуезични надписи от България през 17 в. Както бе демонстрирано, то 

може да се осмисли само с прилагането на комплексна методика, която 

отчита както чисто лингвистичните, така и социолингвистичните, 

психолингвистичните и културноисторическите аспекти на всеки отделен 

текст в контекста на зографската практика от епохата. 
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4. Справка за приносните моменти в дисертацията 

 

1. За първи път се предлага системно епиграфско описание, превод и 

коментар на 225 гръцки надписа, от които 121 свитъчни, от 18 църкви с 

двуезични надписи от 17. век в България. Прилага се и пълна фотографска 

документация към епиграфския материал. 

2. Прави се класификация на езиковите особености на разглежданите 

надписи, като по този начин с езикови факти се онагледяват теоретични и 

обобщаващи езиковедски съчинения в областта на ранния новогръцки 

език, като се очертават различни функционални регистри в употребата на 

гръцкия език през периода. 

3. За първи път се прави опит за възстановка на механизмите на 

писане на гръцки надписи в поствизантийското християнско изкуство на 

Балканите и се предлага класификация на типовете надписи в зависимост 

от различните стратегии, прилагани при съставянето на текстовете в 

стенописите.  

4. Направена е за първи път класификация и анализ на типовете 

езикови грешки в зависимост от механизма на писане и степента на 

владеене на гръцки език. За първи път се идентифицира и се характеризира 

явлението биалфабетизъм. 

5. Супралинеарни графеми – за първи път се прави анализ на 

употребата и функцията на кирилските и гръцките надредни знаци в 

гръцки стенописни надписи от поствизантийската епоха в България.  

6. Прави се опит да се дефинира функцията на гръцките текстове в 

изследваните надписи като част от общото визуално въздействие на 

стенописа и в контекста на общото сакрално послание на текста във 

взаимовръзката му със съответния образ. 

7. Предложената методология на проучване на гръцки надписи би 

могла да послужи за образец в системните проучвания и на други гръцки 

надписи от паметниците на църковната монументална живопис от 

поствизантийската епоха на Балканите. 
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