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АБЕЦЕДАР НА СЛАВЯНСКА АЗБУКА, ПРЕДХОЖДАЩА ГЛАГОЛИЦАТА И 

КИРИЛИЦАТА 

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА 

 

Цел на доклада
1
 е да представи някои нови факти, свързани с историята на 

славянските азбуки – неизменната тема на славистиката и българистиката. Поради 

изключителната си значимост, проблемът за славянските писмености с времето 

разкрива нови аспекти на своята същност, с което поставя и нови въпросителни в 

научните интерпретации на въпросите, свързани с различни аспекти на устройството и 

историческото битие на славянските азбуки. Моят интерес е към знанието за 

писмеността на българите в европейския запад в по-старата европейска наука, която се 

оказва  информирана за нея. Част от изнасяната фактология е представена чрез 

находките, а също – и със заблужденията на старите изследователи, но не винаги е 

възможно да се отсеят находките от заблужденията. Затова разширяването на обема на 

изследваните трудове следва да се разширява, той като някои от тях обясняват други от 

тях, като фактите преди всичко се анализират, а въпросът за синтеза засега е извън 

амбициите на предлагания доклад. Не може да се изключи и появата на куриози 

(впрочем, и съвременната наука може да се окаже нелишена от куриози, погледната от 

гледната точка на  бъдещите столетия). 

 

1. Пиер-Симон Фурние Младши, 1766 

 

В предишните публикации, свързани с темата, вниманието беше насочено към 

автори от романския свят – френски и италиански
2
. В този доклад интересът е главно 

към авторите от германоезичния свят, но отправна точка ще бъде мястото, до което 

стигнах в последната си публикация: трудът на Пиер-Симон Фурние Младши от 1764-

1766 върху шрифтовете на известните му азбуки.  

  Типографическият наръчник на Фурние-син от 1764-1766, в два тома, заема 

много важно място в историята на книгопечатането. Пиер-Симон Фурние Младши 

(Pierre-Simon Fournier dit le Jeune), е роден в Париж на 15 септември 1712 г. и умира в 

същия град на 8 октомври 1768 г. Той е гравьор, който полага основите на френските 

шрифтове и на съвременни шрифтове изобщо.  Между 1764 и 1766 Фурние –Младши 

съставя и отпечатва  „Типографски наръчник за книжовниците и за тези, които 

практикуват различни видове изкуства на печатането“  (Manuel typographique utile aux 

gens de lettres et à ceux qui exercent les différentes parties de l'art de l'imprimerie). Тази 

книга е основополагаща за развоя на книгопечатането в нови дни. За славянските 

азбуки информация има във втория том (Париж, 1766). За нашите цели сега ще ни 

интересуват две от славянските азбуки, представени от Фурние.  

 Първата е азбуката № 70, означена като „българска“. Тя също е обяснена на стр. 

275: “ Българите са славяни, тяхната азбука произлиза от илирийската“
3
 

                                                           
1
 Представяният доклад е продължение на предходна работа върху данните за славянските азбуки 

в наръчници по типография от времето на ранния модернизъм (срв. Ilieva, Lilia, „Slavic scripts in some 

early typographic handbooks (before 19 century)“ -  Orbis linguarum 1, 2013, 7-13). 
2

 Освен цитираната в по-горната бележка статия, срв. и Илиева, Л. Българският език в 

предисторията на компаративната лингвистика. Благоевград, 2011.  
3
 “Les Bulgares sont Esclavons, leur alphabet tient de l’Illyrien”. 
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 Появата на шрифт за българска азбука и фактът, че тази азбука е глаголицата, се 

изяснява от една малко по-ранна книга, на която обаче попаднах напоследък. През  

1750 г. в Париж двама бенедиктински монаси – Рьоне-Проспер Тасен  и Шарл-Франсоа 

Тустен - печатят труд, в който дават спесимен на глаголица, означена като 

„българска“ азбука, като се позовават и на своя източник. Той се идентифицира като 

известния в науката Парижки абецедар – факт, на който ще бъде обърнато внимание в 

доклада по-нататък.  Фурние обаче е изработил печатарски шрифт, с творческо 

отношение, и личи, че за изработването на някои от трийсет и едната букви на 

българската глаголица е повлиял печатен образец на хърватска ъглеста „йеронимица“ , 

например, за буквата глаголическото съответствие на „Ф“. Същевременно, шрифтът, 

който е български, е съвършено различен от печатните шрифтове на „йеронимицата“.  

 Втори факт от книгата на Фурние, който ще ни интересува тук, е появата на една 

друга азбука, която буди много въпросителни.  

На с. 226, под шрифта на „йеронимицата“, под номер 69 е дадена непозната азбука, 

означена като „славянска“ (Esclavon): 
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Обяснението на тази „славянска азбука“ е на стр. 274, където тя е въведена с 

означението “Esclavon Ancien” – „старославянска“. Обяснението гласи: „Славяните 

впоследствие си служат с илирийските и сръбските
4
 букви

5
“  Единственият извод, 

който може да се направи от това твърдение, е, че Фурние смята тази азбука за 

предходник както на глаголицата, така и на кирилицата, и че той не вижда и няма 

основание да вижда (по данните, които е използвал), връзка между тази азбука и добре 

познатите му глаголица и кирилица в техните варианти.  

 Това необикновено свидетелство изисква специално внимание, което изисква и 

продължително проучване. На този етап могат само да се приведат нови факти, 

свързани с известността на тази необикновена азбука. Както се вижда, това  е славянска 

азбука, която е ориентирана не спрямо гръцкото, а – спрямо латинското писмо. Това се 

вижда както от реда на буквите, така и от големия брой едно-еднозначни съотвествия 

между „старославянските“ и латинските букви. Същевременно, тази подредба може да 

е дело на някой от старите изследователи, който, възпитан в духа на латинската 

традиция, е предал данни за славянска азбука чрез познатата му схема. Вижда се, че 

Фурние е дал графичните форми на буквите чрез изработения от него шрифт, тяхното 

звуково съответствие, но – не и имена на буквите, те отсъстват.  

  

2. Теодор и Израел де Бри, 1596 

 

  За първа книга в германоезичния свят, в която се дават образци от различни 

азбуки, се смята изданието на братята  Теодор и Израел де Бри (означени и в заглавието 

като  „fratres germanos”), синове и сътрудници на големия  фламандски гравьор Теодор 

де Бри. Книгата е издадена във Франкфурт през  1596 г. и има заглавието Alphabeta et 

characteres, jam inde à creato mundo ad nostra usque tempora, apud omnes omnio Nationes 

usurpati, ex varijs Au[c]toribus accurate deprompti.  Успоредно с това издание на 

латински език е излязло и паралелно издание на немски език.  

 Тъй като в книгата отсъства пагинация, ще давам образците в реда, в който са в 

                                                           
4
 След Гийом Постел, който през 1538 г. публикува за първи път образци от славянски азбуки,  в 

Европа кирилицата е започнала да се нарича „сръбска“ азбука, св. Илиева 2011.  
5
 “Les Esclavons se sont servis par la suite de caractères Illyriens & Serviens “. 
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изданието. Първо е представена кирилицата, но – представена като гръцка азбука с 

автор Кирил (и последвана, на следващите страници,  от обяснения върху развоя на 

гръцката азбука, с образци на добавяни букви).  Както се вижда от приведения образец, 

тази „гръцка“ азбука с автор Кирил е дадена непосредствено след самаританската 

азбука. Приведените кирилски („гръцки“) букви са дадени с 1. графема, 2. название и   

3. предполагаема звукова стойност.  

 
На стр. 12 са поместени азбука „на свети Йероним“ и „на св. Кирил“.  
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Следват „ илирийска склавонска“ и още една „склавонска“. Както се вижда в копирания 

текст по-нататък, първата е интересуващата ни „загадъчна“ азбука, а втората е 

глаголица.  

 
 Представената от братя де Бри „илирийска склавонска“ азбука тук съдържа един 

елемент повече (от по-късния вариант на Фурние): дадени са имената на буквите. Те 

твърде напомнят известните ни имена на славянските букви, но също така и се 

различават от тях. Пособени са в реда на представянето на азбуката – реда на 

латинската азбука и са: 

Ac (a), Buk (b), Cothno (c), Dobro (d), Feiu (f), Glaglose’ (g), Hÿ (h), Ilsouo (i), Iesti (l), 

Misalre (m), Nam (n), On (o), Pochi (p), Teurus (q), Reti (r), Sier (s), Te’ (t), Vlo (u),       

Xnie’ (x), Znnghi (z), Zelth (z), He’ (-), Pi (-), Si (-). 

За да е пълна представата за славянските азбуки от книгата на братя де Бри, 

следва да се уточни, че  след това, на л. 24 (пагинацията е добавена от някого ръчно в 

книгата върху някои от страниците), следват „хърватска“ и „мусковска“ азбука: 
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 3. Ричард Даниел, 1663 

 

 През 1663 г.. Richard Daniel публикува книга, която се състои от 67 

продълговати фолио плочи. Гравьор на шрифтовете, представени в нея, е Edward 

Cocker.  Кои са представените азбуки, личи от дългото заглавие на книгата: A 

Compendium of the usual Hands of England, Netherlands, France, Spain, and Italy, with the 

Hebrew, Samaritan, Chaldean, Syrian, Egyptian, Arabian, Greek, Saxon, Gothic, Croatian, 

Sclavonian, Muscovian, Armenian, Roman, Florentine, Venetian, Saracen, Ethiopian, and 

Indian characters. Според хърватската наука, която е положила  усилия за откриването 

на първо упоменаване на азбука под името „хърватска“, това е най-ранното отнасяне в 

писмен източник на хърватското име към глаголицата
6
; но видяхме, че то вече се среща 

повече от половин век по-рано в книгата на братя де Бри.  

 На л. 50 е приведено следното изображение, което съдържа две азбуки: 1. 

„“Славянска азбука“ (Sclavorum alphabetum) – вариант на глаголицата, с означена 

звукова стойност на графемата, без име на буквата и 2. „Илирийска славянска 

азбука“ (Alphabetum Illiricum Sclavorum), която е абецедар на трудната за 

идентифициране азбука, с дадени звукови стойности на буквите по реда на латиницата 

и с приведени имена на буквите: 

 
 

                                                           
66

  Franolić Branko, Croatian Glagolitic printed texts recorded in the British Library General Catalogue, 

Croatian information centre, Zagreb etc, 1994. 
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 Книгата на Р. Даниел не дава нова информация в сравнение с предходната. Тъй 

като авторът е известен с интересите си към калиграфията, той е включил нов шрифт и 

е разположил материала в духа на останалите гравюри в книгата. 

 

 4. Йохан Фридрих Фриц, Бенйамин Шулце (1748 г.) 

 

 През 1748 г. в Лайпциг двама автори -  Johann 

Friedrich Fritz и Benjamin Schultze - печатат една 

изключително влиятелна за времето си книга
7

, която 

представя огромен брой писмени системи, но също така дава 

и сведения за много езици и образци от тях -  „Orientalischer 

und occidentalischer Sprachmeister”
8

.  Тази книга е 

забележителна за нас поне по  две причини:  

1. За първи път от известните ми засега печатни трудове на 

учени от европейския Запад за означението на глаголицата 

се среща терминът „глаголическа азбука“ (Das Glagolitische 

oder Croatische Alphabet), приведен на стр. 68 -69).  

2. Съдържа трудната за идентифициране славянска азбука,. 

  

 Интересуващата ни „загадъчна“ славянска азбука е 

приведена на стр. 149 под надслова  Alphabet[um] 

Sclav[orum] , вдясно от приведена „готска 

азбука“ ( Alphabetum Gothorum). Тези автори дават всички 

абецедари чрез три компонента: 1. „фигура“ (графемата), 2. 

„значение“ (Bedeutung) – името на буквата, 3. звуковата 

стойност на буквата.     4. Очевидно е, че приведената 

азбука – според реда на буквите – е ориентирана спрямо 

латинската традиция. Очевидно е също, че имената на 

буквите са сходни с имената на буквите от глаголицата и 

кирилицата, като същевременно обаче се и различават от тях. 

Интерпретациите на тази загадъчна „славянска 

азбука“ могат да вървят в насоките на три хипотези, но само 

откриването на нови данни може да докаже правилността на 

една от тях: 

1. Да се предположи, че става дума да изключително 

деформиран запис на некомпетентен наблюдател, запознат с 

латиницата, който се е опитал да преподреди в друг 

(латински) ред буквите на позната славянска азбука 

(нероятно – кирилица) и който е записал в деформиран вид и 

названията на славянските букви. На тази хипотеза 

противоречи фактът, че последните три знака от 

„славянската“ азбука нямат приведени съответствия от 

латинската азбука – дадени са само техни „имена“. Също така в противоречие с тази 

                                                           
 
8
 Пълното заглавие гласи: Orientalisch- und Occidentalischer Sprachmeister, welcher nicht allein 

hundert Alphabete nebst ihrer Aussprache, So bey denen meisten Europäich- Asiatisch- Africanisch- und 

Americanischen Völckern und Nationen gebräuchlich sind. Auch einigen Tabulis Polyglottis verschiedener 

Sprachen und Zahlen vor Augen leget, sondern auch das Gebet des Herrn in 200 Sprachen und Mund-Arten mit 

derselben Characteren und Lesung, nach einer Geographischen Ordnung mittheilet. Aus glaubwürdigen 

Auctoribus zusammengetragen, und mit darzu nöthigen Kupfern versehen. Leipzig, zu finden bey Christian 

Friedrich Geßnern. 1748.  
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хипотеза е фактът, че данните за кирилицата и глаголицата винаги се привеждат по 

достатъчно достоверен начин. 

2. Да се предположи, че е представен специфичен вариант на една от известните 

славянски азбуки – на кирилицата или на глаголицата. Интересна в това отношение е 

кирилицата, използвана преимуществено от западните южни славяни и наричана от 

някои автори „западна кирилица“, също и „босанчица“. Тя е използвана от босненските 

католически монаси, в епиграфски записи по босненските паметници, известни като 

„стечъци“
9
, но също така – и в Далмация, по някои данни – и в Славония, а също така и 

в България, както се вижда от писмата на българските католици от ХVІІ век, по техните 

копия, западени в архива на Е. Ферменджин
10

. Въпреки че има свои особености, тази 

азбука е кирилица и се идентифицира като кирилица. Не може да се каже подобно нещо 

за азбуката, представана от образците на неколкократно възпроизвежданата в различни 

източници „славянска азбука“. 

3. Да се предположи, че е съществувал и неизвестен засега опит да се състави 

славянска азбука, ориентирана обаче не спрямо гръцката, а спрямо латинската. Както 

беше пособено по-горе, Пиер-Симон Фурние е на такова мнение, като смята, че тази 

азбука е била изместена от кирилицата и глаголицата. Освен липсата на данни, против 

тази хипотеза говори следният факт.  

 На стр. 78 от изданието е поместена „илирийска или сръбска“ азбука, за която е 

указано, че е принос на Йероним. Тази азбука е някакъв вариант на глаголица с 

променен ред на буквите, така, че да се следва техният ред в латинската азбука. В края 

на тази азбука са особено очевидни несполуките в опитите да се приведат 

глаголическите букви в едно-еднозначни съответствия – потърсен е глаголическият 

еквивалент на „W“ – късна буква в латиницата, направени са опити да се обяснят 

специфични букви като „пси“ и буквите за специфичните славянски шушкави съгласни: 

 

 

 
 

                                                           
9
 В България по отношенrе на тях се използва странният термин „стечки“ като плурална форма от 

съществително от женски род „стечка“. То е дошло от неправилно изтълкувана руска плурална форма 

„стечки“, която обаче е плурал на мъжки род – в женски род би била „стечкы“. Коректна форма на 

български език е стечък (сингуларна форма) и стечъци (плурална форма). 
10

 Използвам данни от архива на Еузебиус Ферменджин, заснет от Цанко Младенов в унгарски 

архиви и подарен от него на Катедрата по български език в Югозападния университет „Неофит Рилски“.  
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 5. Рьоне-Проспер Тасен, Шарл-Франсоа Тустен (1750) 

 

  През 1750 г. в Париж 

двама бенедиктински монаси – 

Рьоне-Проспер Тасен (1697-1777) 

и Шарл-Франсоа Тустен (1700-

1754) – започват издаването на 

шесттомно съчинение под 

заглавието „Нов трактат по 

дипломатика“, осъществено 

главно от Тасен поради смъртта 

на неговия съавтор. Тъй като по 

това време палеографията се 

смята за част от дипломатиката, в 

този труд са включени и данни за 

азбучни системи. В 

седемнадесетата глава  на първия 

том
11

 (посветена на азбуките, 

възникнали на основата на 

гръцката), се дават обяснения 

върху четири славянски шрифта: 

два кирилски, един 

„илирийски“ глаголически и един 

български глаголически. Те са 

представени и на таблица ХІІІ в 

изданието (колони 5, 6, 7 и 8). В 

обясненията, които се дават, 

важни са сведенията за източника 

на българския глаголически 

шрифт. Двамата автори са се позовали на  MF 2340 от Кралската библиотека (стр. 708). 

Това е сигнатурата на  латинския ръкопис, съдържащ абецедари, един от които е 

известният Парижки абецедар (днес ръкописът не е наличен).  Така става ясно, че 

Парижкият абецедар е изиграл важна роля в представянето на българската азбука в 

европейския свят през ХVІІІ век – малко след това Фурние изработна шрифт на 

българска азбука, като използва, както се оказва, също Парижкия абецедар, а в самия 

край на века (1799 г.) този шрифт се включва и в книгата на Едмънд Фрай 

„Пантография“ като образец на българска азбука
12

.  

 Българският шрифт е даден, както се вижда от илюстрацията, в колона номер IX: 

 

 

 5. Джон Джонсън (1824)  

 

 През 1824 г. в Лондон излиза книгата на Джон Джонсън
13

 Typographia, or the 

Printers’ Instructor. Дванайсетата глава във втория том е посветена на Alphabets of 

Ancient Languages”, а в последния раздел на тази глава са включени „илирийските 

                                                           
11

 Tassin René-Prosper, Charles-François Toustain , „Nouveau traité de diplomatique" (6 vols., 1750–65) 

Tome premier. Paris, 1750. 
12

 Ilieva, Lilia. Slavic scripts in some early typographic handbooks (before 19 century)“ -  Orbis 

linguarum 1, 2013, 7-13). 
13

 Johnson, J. (John), 1777-1848. 



10 
 

езици“ – Illyrian languages, съответно на стр. 439-445. Дадена е историческа справка за 

двете Българии – „Голяма“ (Волжка) и „Малка България, както и библиографски 

източници. Представена е азбуката на българския език – глаголица, което се оказва 

доста обичайно за практиките в европейските издания от епохата: 

 
 7. Заключение. 

 

 От направения преглед могат да се направят два сигурни извода, които обаче са 

свързани не с „третата“ славянска азбука, а с глаголицата:  

1. Първо, в източниците, посветени на азбуките, използвани от различните езици, 

редовно се представя българска азбука, означена като „българска“ – глаголически 

шрифт, изготвен по Парижкия абецедар. За първи път той е представен в труда на  

Рьоне-Проспер Тасен и Шарл-Франсоа Тустен от 1750, които са указали своя източник:  

2. Второ, терминът „глаголица“ (при това – като синоним на „хърватска азбука““) 

се появява в литературата за първи път при Йохан Фридрих Фриц и Бенйамин Шулце, 

т.е. през 1748 г.. Още при братя  Теодор и Израел де Бри, 1596 г., се появява, обаче, по 

отношение на вариант на глаголицата, терминът Alphabetum Croaticum. Този факт ще 

бъде от значение за хърватистиката, тъй като хърватските учени се отнасят с внимание 

към появата на термини, свързани с тяхното народностно име, особено – по отношение 

на културни факти.  

3. Данни за „трета славянска азбука“, представени от един абецедар, привеждан от 

различни автори, съществуват, но са недостатъчни за приемане на хипотеза, която да ги 

обясни. По-нататъшното внимание трябва да се насочи към извори от преди 1596 г., 

които вероятно биха се открили при целенасочено търсене. Не може да се изключи 

обаче възможността пред нас да е свидетелство за още един (трети) проект за славянска 

азбука, осъществен неизвестно кога (с късно по време твърдение за неговата 

архаичност) и неизвестно къде (при наличност на особености, които го свързват с 

културната сфера на латиноезичния свят). 
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