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Abstract: The text studies specific canons in manuscript 316 at the Institute of Church
History and Archives– Sofia (14 century): Kanon za Terentiy, Pompiiy i drugite s tyah,
Kanon za Antipa Pergamasiiyski and Kanon za Vasiliiy Pariyski. Their analysis proves the
great importance of this manuscript for the history of Bulgarian liturgy. The canons reveal
the signatures of Constantine-Cyril, Dox, Naum, Stoyan, Sondock, and Stipiy/ Scipius in an
incredible tangle of interpretations and meanings. This richness, as well as the complexity
of performance, show the extraordinary attention our ancestors gave to the mystical side
of the word and the single letter. The grouping of initials in letters and figures is even more
astonishing because the meaning of the form is added to the meaning of the text. All these
hymnographers work in the early period of Bulgarian hymnography - they belong both to
the Cyrillo-Methodian Age and to the Golden Age of Bulgarian Culture.
Key words: hymnography, acrostic, monthly church book (miney), the Golden Age of
Bulgaria

В книгата си „Културната памет“ Я. Асман заявява: „Паметта има
нужда от пространства” (Аsman, 2001, p. 37). Тръгвайки от метафората
за пространствата на паметта, съвсем категорично можем да заявим, че
едно такова тайно, скрито, необезпокоявано от повърхностните погледи
на „вентилаторното четене“, е пространството на средновековната химнография. В това пространство като че ли най-наситено, но и упорито
инкогнито присъстват паметни имена на книжовници, поети, строители
на най-ранната славянска (а това означава и европейска) култова поезия.
Чрез своите акротекстове, разположени в това химнографско пространство, тази група от таланти и интелектуалци, която става все по-голяма и
все по-респектираща след новите изследвания, създава една своеобразна
арена, наситена с различни форми и интеракции. Те са истинско предизвикателство пред днешния химнолог, който е провокиран както от това
да търси визията и идентичността на групата, така и да се опита да надникне отвъд завесата на нейната памет, защото тя – паметта, е основният медиатор, чрез който миналото влиза в сегашното.
1

Студията е част от изпълнението на ННП „Културноисторическо наследство, национална
памет и обществено развитие“, финансирана от МОН.
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Нашата отдавнашна позиция по отношение на авторството на славянските средновековни химнографски текстове е, че в повечето случаи
става въпрос за колективен труд, за определени екипи (Panayotov, 2008;
Panayotov, 2017). Тези творчески групи могат да са устойчиви, непроменящи се за известен период от време или сформирани инцидентно. Може
напълно спокойно да се говори за организираност на книжовната дейност
през Българското средновековие, за нейното планиране и разпределение
между отделните автори, преводачи, преписвачи, екипи. Такава организираност се наблюдава и на ниво хипертекст, какъвто на практика представлява един сборник. Подобна идея е напълно логична и нормална, ако
става дума за текстове, които хронологически са обвързани с координираната и целенасочена културна политика на владетеля, например тази
на цар Симеон. Разбира се, тези, условно наречени, „специализации” на
книжовниците, са също така и с динамични граници. Условността, която
ние мислим като хипотетичност, се дължи вероятно на все още малкото
проучени писмени книжовни свидетелства. Въпреки това за много химнографски съчинения вече се знае, че са дело на двама или повече автори
– например Климент, Сава и Сисиний или Сисиний, Боян, Ева, Йоан, Константин-Кирил, Докс, Стоян и пр. Тези факти още веднъж потвърждават
общността на културата или, както днес бихме се изразили, „екипността
в реализацията на проекта”.
Макар известният материал все още да не е проучен задълбочено в
по-голямата си цялост, днешните данни и новият поглед към спецификата на каноновия акростих водят до наблюдението, че екипите всъщност
са нормалният, типичният образ на авторското „лице” през този период
на славянската поезия.
В тази работа ще обърнем внимание на няколко химнографски
творби, които са включени в служебния миней за април (София, ЦИАИ,
№ 316). Основа на изследването е изданието на Научния център „Преславска книжовна школа“ от 2012 г. (Ivanova, 2012). По време на публикацията
на ръкописа възникнаха много въпроси, но спецификата на изданието
(поредицата) не предполагаше едно по-обширно изследване. Тъй като откритията в този миней постепенно се разрастват, и тук няма да изчерпим
темата2, а само ще я подкрепим с част от новите находки и наблюдения.
Тези открития потвърждават тезата, че интелектуалната игра3 на средновековните химнографи спокойно може да бъде наречена изкуство. Тук не
2

В най-скорошната работа по този проблем стана въпрос за канона за св. Василий Парийски,
но текстът беше част от наблюдения с акцент върху химнографското творчество на багатур
Сондок (Panayotov, 2018).
3
Под понятието „игра“ разбираме нещо много съществено: мистичен поглед към „словото“,
„Логоса“, „писмеността“, който е свързан с християнската менталност и Свещеното писание.
Чрез него обикновеният книжовник може да се превърне в homo ludens в смисъла, който му
придава Й. Хьойзинха (Hyoyzinha, 2000), а химнографът може да влезе в езотеричния кръг на
духовния елит.
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претендираме за конкретно име, а за възприемане на тази игра като висше словесно изкуство. Става въпрос за начина, по който химнографите
вплитат своите подписи и фрази в преводния или оригиналния си текст,
създавайки комплекс от значещи поредици. Сложността на такъв подход
се вижда най-ясно в средновековния канонов акростих, в който (по данни на славянската традиция) се преплитат подписите на книжовниците,
създали или превели канона. Това явление е обозначено с термина интерфериран подпис и по-надолу ще бъде подкрепено с конкретни примери. Засега оставаме на позицията, че тази виртуозност на словесната
игра е характерен белег на книжовния кръг от Златния век на българската култура, границите на който разширяваме до управлението на Борис,
Симеон и Петър. По-късните векове като че ли я забравят, а в още по-късните въобще не я виждат, забелязват, усещат. Така тя остава terra incognita
до днес.
Друга важна характеристика на текстовете от времето на Златния
век е тази, че българската, а по-нататък и славянската православна, практика често не предупреждава своите читатели за наличието на акротекст.
Като няма такава индикация, по-късните преписвачи не смятат за свое
задължение да запазват точния вид на тропарите, респ. на техните начални инициали. Ако обаче преводачите не посочват византийската канонова програма, макар да създават свой акротекст, ако словесното изкуство на Златния век става невидимо и незабележимо, ако преписвачи и
редактори се чувстват свободни да се намесват както в лексиката, така и в
синтаксиса на вече създадения славянски канон, то няма как да разчитаме и на „консервативността на акростишната конструкция” като средство
против интерполации (Kozhuharov, 1985, p. 59), и на запазването на акростиха в ръкописната традиция. Ето тук е истинският препъникамък на
славянската химнология. Всеки изследовател може да се отчае, загубен в
лабиринта на разночетенията и преписите. В такъв случай обикновено се
опираме на нестабилната патерица на древността на ръкописа, следвайки
логиката, че най-старото е най-близо до оригинала. Навярно това върши
работа в едно езиковедско изследване, но не е така, ако търсим историята
на книгата или текста. В зависимост от активността на използването им
книгите се обновяват (преписват) през век или два, а понякога и още порядко. В такъв процес на възникване (дори в една генетична линия) могат
да се получат съществени разлики по отношение на близостта до първоначалния текст – по-късен препис да е по-близо до генотипа, отколкото
с векове по-ранните ръкописи. В славянската култура най-ранните преписи, в които са запазени първите книги, са с два-три века след тяхното
възникване (в случая се имат предвид поетическите творби и преводи
от ранната химнография – Кирило-Методиевата мисия и Златният век на
българската култура). Казано накратко, поставяме в нашите изследвания
на първо място равнопоставеността на всеки от ръкописите/преписите.
Различията между тях ще бъдат на второ място по значение, както и про-

Десислава Иванова, Веселин Панайотов - Химнографската памет

43

следяването на текстовите разночетения. Приоритет ще има преписът,
който е запазил в по-голяма степен акроструктурата (ще предполагаме,
че той е по-далеч от редакции и интерполации).
Екипна работа на средновековните химнографи може да се наблюдава и в ръкопис № 316 от сбирката на ЦИАИ – София. Както вече се каза,
това е миней за месец април. Началото му не е запазено – започва от шеста тетрада, с част от канон за 8 април, посветен на светите апостоли Агав,
Флегон, Асикрит, Руф и Ермий. Ръкописът е и без край – завършва с началната част от службата за евангелист Марко (седален след третата песен и
богородичен).
Първоначално ще се спрем на включения в № 316 Канон за епископ
Антипа Пергамасийски (Пергам Азийски)4, който е разположен на л. 12об
– 17, а паметта на светеца се чества на 11 април. В него се откриват три имена: на Стоян, Константин и Докс.
Химнографската книжовна дейност на Стоян вече е оповестена на
медиевистичната аудитория, а също и многообразието на подписите му,
които следват както по-обикновени системи на подписване, така и доста по-усложнени варианти5. Като допълнение към досегашните известни
подписи на Стоян може да се добави и този в Канона за епископ Антипа.
Подписът на Стоян се разчита в нивото на богородичните тропари и е
последователно разположен там в шеста, седма, осма и девета песен6. Четенето на подписа изглежда така:
Песен 6, богород., л. 15об:

Ñ – Ñ)ò¥è É)ñ âúñåëèâ¥è ñѧ âú ©òðîá© òâî©.

Песен 7, богород., л. 16:

ТО – — êðüâè wòðîêîâèöå ä(â÷üñê¥õú òâîèõú.

Песен 8, богород., л. 16об:

ß – ßêî ì(òè âúñýõú òâîðöà. ÿêî áæ(сòâíà

Песен 9, богород., л. 17:

Í – Íîñѧùè Õ сà íà ð©êó. ìàíîâåíèåìú íî-

Тук може да се направи и още едно предположително четене
– формата Ñ—ßÍîñ, т.е. подписът на Стоян, да продължава в първия
стих от последния богородичен тропар, имитирайки име, изписано
по византийски маниер. Подобна тенденция на подписване вече има
(вж. Драгаis), а също и случаите с подписа на Климент – Климентась,
Климентось7. Запазеното тук гръцко звучене на името на Стоян –
СТОЯНос – може да позиционира анализирания канон за епископ Антипа
4

За него най-общо се знае, че е загинал при Нерон ок. 68 г. Като всеки християнски мъченик,

Антипа се бори срещу езическите жертвоприношения.
5

Повече по въпроса вж. Panayotov, 2013.
Същата схема (хоризонтален акростих/акрофраза/акроподпис) използва по-късно и
Григорий Цамблак, който оставя името си в нивото на богородичните тропари. Вж. Kozhuharov, 1985, p. 60; Panayotov, 2008a, p. 140.
7
Вж. Panayotov, 2005, p. 140; Panayotov, 2015.
6
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Пергамасийски към най-ранните химнографски текстове, създадени в
зората на славянската книжнина, когато авторите са запазвали името във
византийския му вариант.
Важно е да се отбележи, че диграфът § се чете изцяло, но в обратен
ред: ò+w – С(ТW)ЯН. Този поглед към диграфа е характерен за славянската
химнография. От досегашните наблюдения се вижда, че § има поне три
четения: първо и най-разпространено – § = î; второ – § = îт; трето – § = òî;
четвърто (хипотетично, незасвидетелствано) – § = ò. В подписа на Стоян
обаче диграфът често се употребява, защото така се икономисва една
буква в акростишния ред, а знаем, че този ред е доста кратък и всяка
икономия е добре дошла.
Ако към цитираните вече богородични тропари, които съдържат
името Стоян, прибавим и началните букви на богордичните от останалите
песни, то се получава следното четене: СИПС Ñ—ßÍ, като примерният превод може да е „Това писа Стоян“. Очевидно този автор си „запазва“ нивото на
богородичните чрез акрофразата, обособявайки собствена зона в каноновия
акростих. В това няма нищо необичайно, защото с разпределянето на работата, респ. уговарянето на акротекста, всеки съекипник има възможност да
използва инициалите на тропарите по свой начин.
Същото може да се предположи и за неговия съекипник Константин, който е оставил своето име в същия канон. Тук обаче се наблюдава
едно наслагване, застъпване или интерфериране на подписите на Стоян
и Константин по отношение на инициала Í и поддържащите букви îñ – последна и в двете имена, в богородичния тропар на споменатата вече 9 песен (л. 17). Подписът на Константин заема пространството на 9 и 8 песен,
като започва от ирмоса на 9 песен, преминава зигзагообразно, редувайки
първи, втори и трети тропар на 9 и 8 песeн (изключение може би прави
буквата о – ю 8, която се намира в първи тропар на 7 песен) и завършва в
четвърти тропар на девета песен и богородичния на същата девета песен.
Предлагаме реда на четенето, което подрежда инициалите в двете песни:
Песен 9, ирмос, л. 16: 			

К – Êàì¥ íåð©êîñý÷åí¥ѧ ãîð¥.

Песен 7, първи тропар, л. 15об:

О – Þí¥ òðè wòðîê¥ èçüwáðàæà©

Песен 8, първи тропар, л. 16:		

Н – Íèíý íå âú çðúöàëýõú çðèøè.

Песен 9, първи тропар, л. 16об:

С – Ñò(ëüñê¥, ñ(òëþ. ñ(ùåíîå ñêîí÷àëú åñè

Песен 8, втори тропар, л. 16: 		

Т – Òѧ íà÷ѧëíàãî ïàñò¥ðý Õ(сà.

Песен 9, втори тропар, л. 16об:

А – ßêî äîáðîäýòýëí¥ìè âèä¥.

Песен 8, трети тропар, л. 16об:

Н – Íà êàìåíè áæ(сòâí¥õú

Навярно първоначалното изписване е дифтонг – ó=óí¥, което е нормално изписване в
множество книжовни средища (в регионални и национални традиции).
8
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Песен 9, трети тропар, л. 16об:

Т – Ò¥ ã(íå© ëþáîâè© ðàæäåã ñº ì(чíè÷å

Песен 9, четвърти тропар, л. 17:

И – ßæå9 ñ(ùíí¥õú òâîèõú ìîùèè.

Песен 9, богородичен, л. 17: 		

И/нос – Íîñѧùè Õ(сà íà ð©êó.
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Както вече отбелязахме, интерферираните подписи на Стоян и
Константин се застъпват при инициала Н в богородичния на 9 песен.
Следователно въпросната буква е свързващото звено на двете имена
– четенето на името на Константин е отдолу нагоре (по системата на
бустрофедона) и завършва с буквата Н от богородичния на 9 песен, а името
на Стоян се чете водоравно, отляво надясно и завършва отново със същата
буква (буквена поредица). И двете имена, участващи в интерферирания
акростих (Panayotov, 2019), заемат авторската зона, съответно инициалният
акростих на Стоян е разположен в нивото на богородичните тропари,
а името на Константин се чете чрез инициалите на тропарите от 8 и 9
песен. Съвсем традиционно по законите на средновековните акростихове
и двете имена се разполагат в т. нар. авторски ъгъл (Panayotov, 2008a, р.
121) – това е дясната част на каноновия модел.
Откритите интерферирани акроподписи на двете имена – Стоян и
Константин, могат да бъдат едно от доказателствата за приобщаването на
средновековния книжовник Стоян към творческия кръг от ранния период
на славянската култова поезия. Затова неговата химнографска дейност
може да се отнесе към времето на Кирилометодиевите ученици. Това е
изключително важно наблюдение, защото на практика, извън имената
на св. Седмочисленици, книгата на побратимените монаси от манастира
„Св. Петър“ в Райхенау, житията и отделни сведения, не знаем много за
хората, свързани със солунските братя. Един сравнително пълен списък
на учениците, който е представителен за България, е публикуван в найавторитетното издание (Grasheva, 2003, рp. 248-255): Горазд, Климент, Наум,
Ангеларий, Сава, Лаврентий, еп. Константин Преславски, Игнатиус,
Леон, Йоаким, Симеон, Лазарус, Драгаис10, възможно Каих, Славомир и др.
Химнографската памет обаче е запазила и еднозначно отнася
като съратници на Кирил и Сисиний, Стоян, Ева, Боян, Сондок, Докс и
др. Тя потвърждава активната книжовна дейност на Леон (Тайнописец),
Драган (Драгаис), Игнатий, Климент, Наум, Горазд, Сава, Симеон, т.е. на
почти всички споменати в историческите източници ученици. В случая с
9

Думата е била изписана като èæå – също нормално състояние на думата. Така трите
несъответствия на началните инициали всъщност са нормалните замествания в историята
на славянския акростих. За универсалността на èæå в българския и славянския акростих вж.
Panayotov, 2011.
10
Идеята, че част от споменатите имена на всичкото отгоре са всъщност повторения (т.е.
означаване на един и същи човек със светско и монашеско име), е изумителна (вж. Vashilevski,
1992, pp. 18-25), защото се основава на колебливото убеждение, че (подобно на КонстантинКирил) учениците са получили монашески имена преди смъртта си. Ако приемем тези
четири приравнявания, то Кирило-Методиевите ученици едва ще надхвърлят десетицата.
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химнографа Стоян (както се отбеляза по-горе) е важно, че преди да бъде
открит подписът му в Канона за еп. Антипа Пергамасийски, той вече беше
известен с многобройните си поетически акростихове (Panayotov, 2013).
Двата списъка на Методиевите ученици могат да бъдат обединени
в съответствие със събитията, последвали заточението на Методий. В
първия списък те са следните:
ЛАТИНСКИ ВАРИАНТ

ГРЪЦКИ ВАРИАНТ

БЕЛЕЖКИ

Хоранзус

---------

= Горазд

Игнатиус

Игнатис

Лео

Леон

Иоахим

Иоаким

Лазарус

---------------

Симон

Симеон

(убит)

Драгаис

Прави впечатление, че Горазд и Лазар липсват във втория
списък и тъй като сведенията сочат, че Лазар е убит, то става ясно, че
вторият списък е по-късен. Липсата на Горазд е по-загадъчна. Навярно
първата вълна от репресии е била тотална (безразборна) спрямо всички
Методиеви ученици, но когато е проведено по-подробно следствие, сред
посветените от папата ученици се оказва Горазд, към когото няма как
да бъдат отправени обвинения и той е освободен. В този ред на мисли
липсата на името му във втория списък е косвено доказателство, че той
е един от учениците, участвали в римската мисия на двамата солунски
братя, а също така и един от „тримата свещеници“ или от „двамата четци“,
ръкоположени в Рим.
Съответствието на имената показва леки разлики, без да създава
колебания или да предизвиква фантазията на Т. Вашилевски (Vashilevski,
1992, рp. 18-25), който според нас прекалява.
В Канона за еп. Антипа Пергамасийски присъства и инициален
акростих на Докс. Познатите днес химнографски творби на книжовника
вече надхвърлят двадесет, но засега ще се спрем само на съавторството му
в споменатия канон. Подписът се открива в следния ред:
Песен 4, втори тропар, л. 14об:

Д – Äðýìàíèåìú íå÷üñòèà wäðüæèì¥©.

Песен 1, трети тропар, л. 13об:

О – Îxìðúòâèâú ïëúòüñêàà ì©äðîâàíèà.

Песен 3, втори тропар, л. 14:		

К – Êðýïîñòè© áë(æåíå Õ)âî©.

Песен 1, втори тропар, л. 13об:

С – Ñëîâî á(æèå òѧ ïðýì©äðå.
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Инициалните букви (с изключение на една) са разположени в
нивото на вторите тропари от последователните първа, трета и четвърта
песен.
Втори вариант на прочит на името на Докс може да се види и във
филигран-грамата 11, разположена в 4-7 песни на споменатия вече Канон за
еп. Антипа Пергамасийски. Тя имитира инициала W.

Ос на симетрията в случая е границата между богородичните тропари на пета и шеста песен. Ясно се виждат двойките букви, изграждащи
фигурата. Три от тях са несъмнени – Д, С и W от филигран-инициала.
Липсва само К, но инициалите В от нивото на ирмосите, както по закона
за графичното сходство между В и К, така и криптографското заменяне,
инициалите В могат да са на мястото на К. Така получаваме всички елементи на името ДWКС, съставящи филигранния инициал W – ДWКС.
Да се върнем обаче към проблемните зони в каноновия модел.
Заимстването на инициал О от първи тропар на седма песен от същия канон де факто нарушава системността на подписа на Константин,
която иначе е перфектна. По тази причина тук ще изследваме внимателно хипотезата, която трябва да отговори на въпроса за кой Константин
става въпрос.
Първа стъпка е да се провери дали съставителят на акростиха
действително е достатъчно перфектен при реализирането на задачата си
– да отбележи името си в авторската зона. След като вече се усъмнихме в
заимстваното в 7 песен О, тук ще трябва да го заместим с друго обяснение.
Липсващото О всъщност присъства в началото на втория стих от ирмоса
на девета песен (л. 16об): § несэком¥©. Всъщност в целия ирмос може да се
прочете анаграма на името Константин по следния начин – К-w-н-с-т-ѧ-тѧ
(подчертана е поредицата от букви, образуващи тази форма на името):
Êàì¥ íåð©êîñý÷åí¥ѧ ãîð¥. §íåñýêîì¥©òè ä(âöѧ. êðà11

Смисълът на термина е идентичен с вече използвания термин филигран-инициал (Panayotov, 2008a, p. 139).
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è©ãëüí! §ñý÷å ñѧ Õ)ñ. ñúâúêóïè ðàñòî©ùèè ñѧ12 åñòâý. òýìú âåñåëѧùå ñѧòѧ
á(öå âåëè÷àåìú :Възможността в ирмоса да прочетем акро-анаграматично името
Константин, което започва от инициала, е в синхрон с изписания чрез
инициали акроподпис. Това четене използва два похвата: обикновен стишен акростих:
К – Êàì¥ íåð©êîñý÷åí¥ѧ ãîð¥.
w – § íåñýêîì¥© òè ä(âöѧ. êðàè©ãëüí! §ñý÷å ñѧ Õ)ñ.
с – ñúâúêóïè ðàñòî©ùèè ñѧ åñòâý.
т – òýìú âåñåëѧùå ñѧ òºá(öå âåëè÷àåìú :- = Кwст,
и инициална поредица – НСТЯНТЯН = КwНСТЯНТЙН. Важно е обаче да се
анализира разликата между реалния вид на инициалната поредица и
това, което тя би трябвало да означава. По-горе обяснихме възможността
двете Я да бъдат адекватно заменени. Има обаче и друга възможност, основана на факта, че всички (двата) инициали, които са вокали, са Я. Такъв
прецедент вече е описан в текста на Канона за Климент Римски (Panayotov,
2004). Фразата на Константин-Кирил на нивото на богородичните е също
моновокална, при това съставена чрез същия инициал Я: ЧЯЯ РЯЯ КР =
ЧАЯ РАЯ КиРил.
Дотук регистрирахме първа връзка между двата акротекста в каноните за Климент Римски и Антипа Пергамасийски. Втората връзка е, че и
в Канона за Климент Римски има подпис на Константин, който е част от
акрофразата ПОœ Въ ПЯСНИ КонсТяНТин Въ Д... Името е реализирано като
съкратен подпис, който обаче може да се подкрепи анаграматично с „пропуснатите“ букви. По същия начин се изгражда името в тропара, в който
присъства началната буква на името – Коньстин/ Констино(с:
К – Коньча сѧ въ истину гла(с иже възъпи Исаия (Panayotov, 2004, p. 27)
К – Коньча сѧ въ истиноy гла(сиже възъпи Исаия (ibid.).
Името в Канона за Климент Римски се среща и във втори вариант,
реализиран чрез четирите тропара с инициали, които го образуват:
К – Коньча сѧ въ истину гла(с иже възъпи Исаия
Т – Тр(оцю всеч(стьну прр(цскы пэ(с ни яко ¬дину сущю
Н – Неиздречьно вэрнии тр(оцю съвядуще говэино
Т – Тр(оцю ст(ую ¬динy имуще сущьствомь (Panayotov, 2004)=КоньсТяНТин.
12

Думата трябва да е под титла.
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Вижда се, че тази втора връзка показва много близки похвати: изписване на името с инициален акростих, който е дублиран в първи тропар
с инициал плюс анаграма. В Канон за Климент Римски това е приложено
и във всички тропари, които участват в съкратения акроподпис. Изводът,
който може да се направи от посочения пример, е, че съкратеният подпис
на Константин всъщност е игра на акростих и анаграма.
Смятаме, че може да се открие още една (трета) връзка, която несъмнено ще наклони везните в полза на категоричното уточняване на авторството на подписа в Канона за еп. Антипа Пергамасийски. Както вече се
спомена, славянският първоучител се подписва с двете си имена в Канона
за Климент Римски: в нивото на богородичните с кратък подпис КР=КиРил,
а в останалия текст – със съкратен – КТНТ=КонсТяНТин (Panayotov, 2004). Същото може да се наблюдава и в Канона за еп. Антипа Пергамасийски: двата
инициала от нивото на ирмосите, прочетени от девета към осма песен, са
КР. В първия обаче вече е реализиран акро-анаграматичен подпис Кwнстѧтѧ
= Константин (за позицията на ѧ ще говорим на друго място, а тук само ще
отбележим, че тя може да се разчете като вокал + н). По причина, че вече е
наличен акроподпис, не е логично да търсим втори. Затова от този ирмос
можем да прочетем само инициала К и да добавим само крайната буква от
първата дума – ¥ (или й)13. Следователно в случая можем да предположим
най-много Кй.
Вторият инициал (Р) лесно се допълва с края на името Даниил:
Ð©öý ðàñïðîñòåðú Äàíèèëú ëúâîâà çèÿíèà âú ðîâý çàòü÷å. (Ivanova, 2012, p. 91)
Всъщност инициално-анаграматичният акроним КйРилъ се реализира в рамките на първите два стиха от ирмосите на девета и осма песен.
Видимата част на подписа КР (засвидетелствана и в Канон за Климент
Римски) е потвърдена анаграматично и в първия стих на Канона за еп.
Антипа Пергамасийски. Двата инициала са достатъчни, за да маркират
спецификата на името, и всички горни доказателства имат за цел просто
да илюстрират по друг начин нашата увереност, че става въпрос за името
на Кирил. Ето защо лично за нас дори само двата инициала са достатъчни, за да се убедим, че те, заедно с подписа на Константин, представляват
недвусмислено имената на славянския апостол. Обръщаме внимание и на
факта, че началното К е общо и то е в пълно съответствие с православната монашеска практика името на замонашения да носи първата буква от
светското му име:

13

От досегашните наблюдения върху акронима Кирил може да се заключи, че той почти
никога не се изписва напълно. Навярно защото и съкратените форми го правят достатъчно
ясен: КРил; КиРли под. Тук е напълно възможно да става въпрос за първата форма.
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Трите връзки на подписите между каноните за Климент Римски
и Антипа Пергамасийски показват, че в тях присъстват и двете имена на
Константин-Кирил. Но ако това е нещо закономерно за култа към Климент Римски, то по отношение на паметта на Антипа Пергамасийски ще
трябва да преосмислим коренно присъствието ѝ в началния етап на славянската литургика. Защо, по какви признаци тя е била интересна за химнографския проект от времето на Моравско-Римската мисия? Но това е
работа, която изисква специално изследване.
Откриването на интерполираните подписи на Стоян и Константин-Кирил е важно първо и преди всичко за определяне на термина, в
който за пръв път се ползва името на химнографа Стоян – не по-късно от
869 г.! Това може би обяснява факта, че по-късно на него е поверена престижната работа върху цикъл канони за Богородица.
Второ, работата на Докс с първите двама поставя по нов начин въпроса за участието на Кирил в българската литургика или в работата на
книжовните средища в средновековна България, както и извън нея.
Трето, продължавайки последната мисъл – до каква степен можем
да осмислим едновременното присъствие в Рим на двамата братя Кирил
и Методий и българската дипломатическа мисия там?! Да припомним, че
основен участник в нея е дипломатът химнограф Сондок! Бил ли е Докс
участник в българското представителство? Не ставаме ли свидетели чрез
Канона за еп. Антипа Пергамасийски на скрити политически ходове от
страна на Борисовата дипломация?
По-горе отбелязахме подписа на Докс, който е реализиран на второ и трето тропарно ниво, както и на филигран-грамата W, съставена от
В(К), Д, С. Не трябва да се подминава фактът, че имената на Докс и Сондок
се припокриват по буквен състав 100 % чрез буквите С, W, Д, К/ Д, W, К, С.
Тук си задаваме въпроса защо често в каноните двете имена се интерферират 14? Възможно ли е и тук да открием подобен модел?
Първо ще обсъдим състава на филигран-грамата W. Самата тя дава
вокала О и е съставена от първата и последната буква на името До(к)с. Буквата К е долепена до филигран-грамата. Има обаче два „излишни“ инициала В в нивото на ирмосите, а ние видяхме, че в подписа на Константин-Кирил това ниво е изключително важно! Дали трябва да се прочетат
14

Той е провокиран от първата публикация за творчеството на Сондок – вж. Panayotov, 2018,
p. 226.
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всички те заедно – ВДW_С? Тази поредица прилича на структура от типа
титла+име. Няма как да предположим обаче нищо, преди да анализираме инициалите, които присъстват в пространството, заключено във
филигранната W. Нека изредим първите от тях – ВГТР+Оy (от седма песен, „освободено“ от участие в изписването на името Константин). Петте
инициала заедно с поддържащите букви недвусмислено водят в своята
последователност към думата ВаГаТОyР/ багатур – титла, с която многократно се свързва името на Сондок. Остават два инициала в седма песен,
които не намират обяснение досега. Това са Б и С. Най-лесното предположение е, че става дума за глаголната форма б¥с). Тогава всички инициали
ще се подредят в логичен ред: В(а)Г(а)ТxР б(¥)с). Друго четене е възможно,
ако се предположи, че длъжността е изписана в гръцки вариант – В(а)Г(а)
ТxР-ОС, а глаголът е закодиран в първия стих на трети тропар от шеста
песен (л. 15об):
Áîëѧùèìú âðà÷åáüñòâî åñòü. öð(êâè âü (Ivanova, 2012, p. 91)= Б-и-сть
Двата варианта смислово нямат никаква разлика. Гърцизираната
форма би се съчетала с подписите Константинос (и евентуално Стоянос?),
ако обаче изберем тази хипотеза.
Дотук установихме, че в пространството на филигран-грамата
може да се прочете акротекст, в който се посочва, че титлата багатур принадлежи на някого. Най-близо до логиката е, че това е Сондок (общите
букви с името Докс спомагат за допускането!). Има, за щастие, възможност акроним Сондок да се прочете в първо и второ тропарно ниво по
следния начин:
Песен 6, втори тропар, л. 15об:

С – Ñòîàøå íà ñ©äèùè. ïðîïîâýäà©

Песен 7, първи тропар, л. 15об:

О – Þí¥ òðè wòðîê¥ èçüwáðàæà©

Песен 4, първи тропар, л. 14об:

Н – Íå ïîêîëýáà ñòëüïà òâîåãî ñðäöà.

Песен 4, втори тропар, л. 14об:

Дw – Äðýìàíèåìú íå÷üñòèà wäðüæèì¥©.

Песен 3, втори тропар, л. 14:		

К – Êðýïîñòè© áë(æåíå Õ)âî©.

Вижда се, че два тропара с инициали Д и К се повтарят от името
на Докс, прочетено от нас малко по-горе. Идеята е, че трябва във втори
тропар от трета песен да прочетем две букви – Д и w 15. Този ход на мисли
прави по-сигурно четенето на името Докс, защото то ще е разположено
само в нивото на вторите тропари и ще се обясни само с един похват –
обратен хоризонтален акроподпис.
По-сложно е обяснението на възможния подпис на Сондок. Дотук
успяхме да опишем филигранната W, буквения му състав и прочетохме
15

Тук има възможност да присъства и w от филигран-грамата, което е абсолютно идентичен
избор.
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инициалите, които са затворени във вътрешното му пространство: ВГТР
БС. Името на Сондок може би започва точно от последните букви с типичния за воина определителен инициал Б багатур СОНДwК. Така, ако се
откажем от прочита на инициалите БС като глаголна форма, ще успеем да
попълним изцяло както смисъла на филигранната буква, така и междинното ѝ пространство.
Единственото изключение, извън пространството на филиграна,
което допуска това четене, е последният инициал К. Такава пунктуалност
поставя въпроса дали пък няма възможност да открием намек за К в самия модел, в пространство, което е така високоорганизирано. Ресурси за
подобни решения има само в нивото на ирмосите, където отбелязахме
възможността двата инициала В да посочват сан на автора. На нас обаче ни е нужна буквата К… От предишните наблюдения ни е известно, че
Сондок употребява тайнопис, основан на цифрови стойности на буквите,
и следователно в нивото на ирмосите „заподозрени“ са само инициалите
В и П, чрез които може да се замени буквата К. В случая е по-реалистично
да се заложи на двата симетрични инициала В (4 и 7 песен), защото така
буквеният състав на филиграна изцяло ще изписва името Дwкс (w е образът на филигран-буквата). Следователно възможно е да говорим за дублирани подписи на Докс: единият на нивото на вторите тропари, а вторият
– в буквения състав на филигран-грамата.
Разработването на похвата на дублирания подпис в канона не е патент само на Докс. Поне три са вариантите за подпис на Сондок и два на
Стоян, но на тях няма да се спираме, защото по-скоро намекват, отколкото
да изобразяват конкретно споменатите имена. Интересно е да се обсъдят
тези факти, защото те никак не приличат на случайно съвпадение. Изпреварвайки едно предстоящо изследване, ще споменем, че този похват
(защото вече има индикации, че е умишлено действие с по-широко практическо приложение) се забелязва многократно в текстовете на епохата
– края на IX – първата третина на X в., т.е. в Златния век на българската
култура.
За съжаление, най-важният въпрос – имали ли са представа химнографите за подсъзнателното въздействие на невидимата, незабележимата повторителност (анаграматичност), ще остане засега отворен.
Всъщност литературната теория (в частност отделни нейни концепции
и направления) въобще не се интересува дали авторът осъзнава какво е
създал, а в центъра на вниманието е как създаденото въздейства върху
реципиента. Така или иначе култовата поезия на Златния век е първият
случай, в който славянското писмено слово използва този похват – анаграматичността като несъзнат, но въздействащ върху реципиента фактор.
Доколко то е осъзнавано специално или теоретично наследено от риториката на античността (респ. на византийската книжнина), в момента
няма как да определим.
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Ще преминем към „неорганизираната“ част от каноновия модел –
двете тропарни нива и ирмосите на 1 и 4 песен. Прочетени като бустрофедон (пропускаме второ тропарно ниво, защото вече е заето от единия подпис на Докс), те могат да се подредят така, че на очи се набива значещата
поредица от инициали ОyБИВ в следния ред:
Песен 1, трети тропар, л. 13об:

Оy – Îyìðúòâèâú ïëúòüñêàà ì©äðîâàíèà.

Песен 3, трети тропар, л. 14:		

Б – Áýñîìú ñëîóæ©ù©©.

Песен 3, първи тропар, л. 14:		

И – Èñòî÷èëü åñè ðýê¥ №÷åíèà.

Песен 3, ирмос, л. 14:			

В – Âåñåëèò ñѧ w òåáý

Неразбираеми остават два инициала М и З, които според нас могат
да се прочетат единствено като число – 47. Цялата част от акрофразата
тогава ще се чете така: М‚ З ОyБИВ. Тя може да се разбира единствено във
воинския смисъл – като победи в битки (убити противници в директни
сблъсъци?).
Напълно наясно сме, че така разчетен, фрагментът противоречи
на нормалния християнски морал. Не бива да се забравя обаче, че християните винаги са воювали и са вярвали, че техният бог им е помогнал
за победата 16! Ако авторът на тази част от акрофразата се е двоумил как
ще изглежда в очите на твърде хрисимите християни, то едва ли щеше да
изпише и своя военен светски сан. Намираме, че споменаването на победите и титлата багатур вървят ръка за ръка. Всъщност стресираща е откровеността, с която Сондок съобщава за своите победи. Не е ли тя обаче
съвсем в традицията на Крумовата чаша (оформена от черепа на Никифор) или на скалповете, с които северноамериканските индианци украсяват облеклото си, а южноамериканските пък мумифицират и смаляват
главите на своите жертви? За съвременния европейски човек всички тези
жестове на победата са отвратителни и примитивни (иначе той, европеецът, с наслада гледа как филмовият герой избива по два автобуса с хора,
ама те са от „лошите“). Двойният стандарт е ясен, но все пак трябва да се
погледне на проблема херменевтично: възможен ли е такъв акротекст във
времето на княз Борис I? Има ли той връзка с обществото на багатурите?
Смятаме, че отговорът и на двата въпроса трябва да е положителен 17.
Ако обобщим казаното дотук, ще се наложи да уточним няколко
аспекта, в които Канонът за епископ Антипа Пергамасийски предста16

Нека да си припомним, че в Похвално слово за Кирил и Методий за Методий се казва, че „на
война бил страшен като Самсон, Гедеон и Исус Навин“! На всички тези воини, включително
и на св. Методий, се гледа с уважение. Същото се отнася и за победата на княз Борис над
разбунтувалите се боляри. Навярно това е контекстът, в който трябва да се разбира и тази
част от фразата на Сондок.
17
Има и по-алогични четения, като ЗУБИ ()З/ СУБИ (ГИ)? (7 сюбиги), но смятаме, че те не
заслужават внимание, тъй като логически няма как да се съчетаят с останалия акротекст.
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влява значителен интерес за българската история и за медиевистиката.
Първото е вече споменатият подпис на Константин-Кирил. Тук оставаме
настрани факта, че канонът категорично посочва славянския апостол за
един от съавторите (колко малко са каноните, за които смеем да твърдим
това!). Този канон е и фактор за датирането на началото на дейността и на
Стоян, Докс и Сондок. Кирил и Сондок биха могли да си сътрудничат както в Рим (ок. 867-869), така и в предишен етап18. Фактът поставя за пореден
път въпроса за участието на двамата солунски учители в християнските
дела на България: какво отношение има Моравската мисия към покръстването на България, към създаването на култовия християнски годишен
цикъл и пр. Канонът посочва и откога Докс се занимава с книжовни трудове (след като другите двама го правят преди 869-та година), а това има
пряко отношение към обяснението защо Докс има такъв авторитет.
Втори проблем проблясва също като загадка на епохата: Докс и
Сондок едно и също лице ли са? Ако е така, то тогава става ясно защо е
толкова високо влиянието на Докс сред учениците на Кирил и Методий.
Тогава ще отговорим и на въпроса защо двете имена често се появяват
заедно в химнографията.
Третото важно наблюдение обхваща архитектониката на акростиха и съпътстващите го похвати. Канонът за еп. Антипа Пергамасийски е
брилянт на ранната славянска химнография, който демонстрира висше
изкуство на култовото слово, достъпно само за елитарни читатели. Каноновият акромодел е информативен до последния инициал.
Акростихът съдържа подписи на четирима книжовници, всеки от
които се подписва поне по два различни начина:
К(ь)йРилъ– ниво на ирмосите, обратен хоризонтален акростих плюс
анаграма;
КwНСТѧЯНТ¥Н(ос) – паралелен инициален акростих в 8 и 9 песен;
Кwнстѧтѧ – в ирмоса на 9 песен – акростих плюс анаграма;
С§ЯН(ос) – богородични тропари – 6-9 песен;
Стяян – 9 песен – инициален акростих;
Стоен – акроанаграма 1 тропар, 9 песен;
ДwКС – нива на вторите тропари, обратен хоризонтален акростих,
4, 3 и 1 песен;
ДWКС – буквен състав на филиграна ДКС плюс филигран-грама W;
ДОКС – 7 песен или 6-7 песен;
18

На това сътрудничество следва да се обърне специално внимание, защото то е информативно
въобще за политиката на Борис I и целите на българската делегация при папата.
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СОНДwК – вторите тропари на 6 и 3 песен; О от диграфа У, който
е на мястото на Ю (1 тропар, 7 песен), и К, което трябва да се прочете от
криптирано В (ниво на ирмосите);
СWНДwК – трети тропар от 4 песен; W от филигран-грамата; първи
тропар от 4 песен плюс w; К = В в нивото на ирмосите;
С§НДОК – трети тропар от 7 песен; богородичен от 7 песен; трети
тропар от 8 песен; 2 тропар от 7 песен; първи тропар от седма песен (О вм.
Ю); ирмос К (вм. В).
Вижда се, че четирите имена са обиграни в пространството на
каноновия модел, като в първите две песни (1 и 3) има само два инициала,
свързани с името Докс ( К и С), т. е. 1 и 3 песен не са място на подписите.
Нашите четения показаха, че наред с акростиха е използвана и
анаграмата. Очевидно липсата на пространство за варианти на подписите
е наложила използването и на втори поетически похват, който има много
по-голям потенциал за разширяване на акротекста.
Старинността на канона и перфектният акротекст показват, че
българската химнография се включва с летящ старт в европейската
литургическа култура благодарение на трудовете на солунските братя и
техните ученици. Последното като че ли важи още повече за Симеоновата
епоха, но какво бихме казали за тримата сътрудници на КонстантинКирил в създаването на Канона за еп. Антипа Пергамасийски? Ако
приемем количествени критерии за измерване на „приноса“ на всеки
един от химнографите, ще се получи следното: за изписването на
името на Константин-Кирил са използвани осем тропара и два икоса
(в 8 и 9 песен); за името на Стоян – 8+4 тропара (от които 5 са общи с
Константиновия подпис); за акрофразата на Сондок и принадлежащите
му варианти на подписи – над 20 тропара; за името на Докс – 8 тропара
(или малко повече). Фактът, че на Сондок е отстъпено такова голямо
пространство, показва значимостта на неговата личност в конкретния
момент. Предполагаме, че във времето, когато е създаван славянският
вариант на канона, Сондок вече е имал достатъчен авторитет не само
като аристократ, но и като поет химнограф, за да създаде текст заедно с
Константин-Кирил.
Съществено е да се отбележат и новите практики (всъщност
те не са нови, а просто в процеса на тази работа ги откриваме като
такива) при екипната работа върху акротекста. Това са: на първо място,
интерферираните подписи (два или повече подписа, които имат общи
зони или използват едни и същи елементи: инициали, филигранфигури и пр.). От фактите в този канон се оказва, че това е възможно и
приложимо в практиката. Друг такъв пример е включването на филигранбуква в четенето на акротекста, а трети – паралелното четене (Panayotov,
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2019) на два структурни реда от каноновия модел (две песни, две нива).
Разчитането става с последователно четене на елемент от единия, а след
това от другия ред – вж. подписа на Константин-Кирил в 8 и 9 песен в
Канона за епископ Антипа Пергамасийски.
Вижда се, че този канон е интересен както от историческа гледна
точка, така и от гледна точка на теорията на славянския акростих.
Екипната работа в областта на средновековната химнография се
наблюдава и в Канон за св. мъченици Терентий, Помпий и другите с тях,
чиято памет се чества на 10 април. В ЦИАИ 316 този канон е разположен
на л. 9-12об. На първо място тук може да се отбележи филигран-подписът на Сондок, към който е добавен и духовният му сан – поп. Тази фигура се наблюдава в нивата на ирмоса от седма песен и последващите го
тропари от шеста-осма песни. Представяме фигурата и реда на четенето
в пространството на каноновия модел (името е във вариант ЗОНДОК):

Четенето на името – ЗОНДОК19 – започва от долу нагоре (втори тропар, 7 песен), преминава през буквата О (първи тропар, 7 песен), след това
надясно към Н (първи тропар, осма песен), отново нагоре към Д (икос на 7
песен), за да слезе отново към О (първи тропар, 7 песен) и да се „изтегли“
наляво към К (втори тропар, 6 песен). В нивото на втори и трети тропар в
рамките на шеста, седма и осма песен стои думата поп с център на симетрията буквите О (от 7 песен).
Колебанието в случая идва от възможността да се разчетат два варианта на името: Зондок и Зондоко.20 И в двата случая обаче инициалите
в личното име се подреждат в кръст, а думата поп – в обърнат надолу ъгъл.
19

Изписването на името напомня подписа на Кириловия ученик Сисиний, който често
използва симетрични конструкции (Panayotov, 2011a, pp. 21-24) и също е съавтор на
Константин-Кирил в химнографските акротекстове.
20
В това четене инициалът О ще присъства три пъти за всяка сричка от именната форма.
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Двете фигури, обединени в една, се сливат в позната в средновековното
християнско изкуство фигура на кръста и котвата.

Символиката на котвата може да бъде открита още в Посланието
на апостол Павел до евреите, където се казва: „… да имаме твърда утеха
ние, които прибягнахме да се хванем о предстоящата нам надежда, която
за душата ни е като непоклатима и яка котва и която влиза най-вътре, зад
завесата, където Иисус влезе предтеча за нас, като стана Първосвещеник
навеки по чина Мелхиседеков“ (Евр.: 6, 18-20) (Biblia, 2011, р. 1476). Така котвата в християнската идеология се обвързва с надеждата, с очакването на
спасение и вяра в силата на Исус. Най-ранните изображения на кръст и
котва са открити в паметници на ранното християнство (вж. например
катакомбите на Сан Себастиано).

Фиг. 1. Фрагмент на
надгробната плоча на
Анкоридж с изображения на
котва и риба от катакомбите
на Св. Себастиан. Нач. на III в.*

Фиг. 2. Фрагмент
от надгробен камък с
изображения на котва, риба и
христограма от катакомбите
на Св. Себастиан **

* Източник: http://www.pravenc.ru/text/1681353.html
** Източник: http://www.pravenc.ru/text/1681353.html
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Свидетелство за това, че котвата е един от най-древните християнски символи, откриваме в Католическата енциклопедия, където се
казва, че един от откритите фрагменти от надгробен паметник съдържа
изображение на котва и е датиран от края на първи век. Също така през
второто и третото столетие сл. Хр. котвата като символ често се среща
в епитафиите на катакомбите. Около седемдесет примера от него са открити само на гробището на Присила преди четвърти век. Интересно е
и наблюдението, че котвата се намира и в съчетание с думи от латински
или гръцки произход, които са свързани с думата надежда (Hassett, 1907).
Котвата се свързва преди всичко с надеждата душата да бъде спасена и вероятно затова повечето от изображенията са върху надгробни
паметници. Впрочем такова изображение може да се види и върху стечките от Босна и Херцеговина21:

21

Източник на изображенията: Wenzel, 1962, pp. 215.
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Котвата и кръстът в изображенията на стечките са в обкръжението
на виещата се лоза и гроздове, които символизират и надеждата, и вярата
във възкресението.
Всички изложени факти логично водят до извода, че традицията
на изобразяването на котвата и кръста в единно цяло е древна в християнския свят и няма нищо необичайно да бъде привнесена и в акростишната структура.
Името на Сондок – със З – Зондок, е изписано по същия начин и в
Канона за Василий епископ Парийски в ЦИАИ 316, чийто текст е разположен на л. 17об-24. Подписът на старобългарския аристократ се намира в
пространството на тропарите на първа – трета песни, като тук става въпрос за прочит по системата на вертикалния бустрофедон – започва се
последователно с инициалните букви на трети, втори, първи тропар от
първа песен, а след това се продължава с първи, втори и трети тропар от
трета песен. Тук представяме четенето на акроподписа22 според правилата на бустрофедона:
Песен 1, трети тропар, л. 18:		

Ç – Çàêîííî ïîñòðàäàâú, è ÷èñòî ñ(ùåíüñòâî

Песен 1, втори тропар, л. 18: 		

W – —âðúçîø© ñѧ äâåðè òåáý åäåìñê¥©.

Песен 1, първи тропар, л. 18: 		

Í – Íåñêàçàíí¥ ñâýòú òåáý è òðèñèÿíåíü.

Песен 3, първи тропар, л. 18:		

Ä – Äîñòî÷þäíàà. è ïðýñëàâíàà ïàìѧò òâîà.

Песен 3, втори тропар, л. 18:		

W – Wáëàêú òýëåñå ñúâëýêú ïðýïîäîáíå.

Песен 3, трети тропар, л. 18:		

Êî – Êîí÷èí© áëàæåí©© è íàñëàæäåíèå ïðäáíå

Всъщност и в двата канона могат да се прочетат звателната и нормалната форма на името: ЗОНДОК/ ЗОНДОКО/ ЗОНДОКо. Еднаквото изписване на името (при това в два еднакви варианта) на средновековния български интелектуалец, поет, воин, аристократ Сондок е може би доказателство за перфектната „памет“ на Служебния априлски миней от сбирката на ЦИАИ под номер 316, запазила неизвестни на други исторически
източници страни от биографията и личността на Сондок.
В близост до филигранния подпис на Сондок от Канона за Терентий, Помпий и другите с тях, чиято памет се чества на 10 април, стои името на Наум. Акростихът е разположен в първите тропарни нива на песни
1-5, но в обратен ред – от първи тропар на пета песен до първи тропар на
първа песен:
Песен 5, първи тропар, л. 10:		
Í – Íèçëîæèñòå ïðýëüñòè òâðüäîñòü
						
(А)
Песен 4, първи тропар, л. 10:		
О – Îyêðàñèñòå ñѧ ì÷(íèöè âúäààíèåìú
22

Предполагаме два възможни варианта на подписване: Зондоко и Зондок.

60

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

Песен 3, първи тропар, л. 9:		

x – Îyñò¥ ïðîïîâýäàø© ñù(íí¥ìè

Песен 1, първи тропар, л. 9:		

Ì – Ìíîæüñòâî ñòðàäëåöú ïðýñëàâí¥õü

Това четене обаче има съществен проблем23: въз основа на този
препис можем да предположим само съкратен подпис Í)ум, както и във
втората подобна поредица, образувана от същия начален инициал и
трите ирмоса от 4, 5 и 6 песен:
Песен 5, първи тропар, л. 10:		

Í – Íèçëîæèñòå ïðýëüñòè òâðüäîñòü

Песен 4, ирмос, л. 10:			

(А) – 1ñë¥øàõú ã(è. ñúìîòðåíèÿ òâîåãî

Песен 5, ирмос, л. 10: 			

1 – 1òðúíîó©ùå âúïèåì òè

Песен 6, ирмос, л. 10об:		

Ì – Ìë(èòâ© ñè ïðîëý© êü

В посочения канонов модел присъстват две еднотипни конструкции,
които най-малкото асоциират името Наум. Ако това е просто „намек“, подсказка, то къде би могло да се търси точното име? Лесно е да се каже, защото
славянските химнографи обикновено го ситуират накъде наблизо. Всъщност последните два инициала са същите от първия посочен подпис (първи
тропар от 3 песен и първи тропар от 1 песен). Началото на името обаче е във
втори тропар на трета песен с инициал Н и поддържаща го буква а (сричков
акростих). Даваме примерното четене по-долу:
Песен 3, втори тропар, л. 9об:

Íà – Íà óä¥ ñúñýùè ñѧ. çà Õ(сà ÿâý

Песен 3, първи тропар, л. 9:		

Îy – Îyñò¥ ïðîïîâýäàø© ñù(íí¥ìè

Песен 1, първи тропар, л. 9:		

Ì – Ìíîæüñòâî ñòðàäëåöú ïðýñëàâí¥õü

Този втори тропар от трета песен, също като някои от вече
цитираните по-горе примери, съдържа и последователна анаграма на
името по следния начин (вж. подчертаните букви):
Íàóä¥ ñúñýùè ñѧ. çà Õ(сà ÿâý ïðýäàø©
ñѧ. ñòðàäàëöè. ñòðàñòè© ðàæäåæåíèåìú òîãî âúçëþáèâøå :Ако обобщим „внушенията“ на химнографа от схемата на каноновия модел, ще видим, че инициалите, съставящи името Наум в нивата
на ирмосите и първите тропари, са 70 % от общия брой, но между тях
липсва инициал А. По тази причина избираме последното четене като
най-адекватно. Увереността при този избор идва и от факта, че в началния тропар (втори тропар от 3 песен) се наблюдава ясна анаграма на подписа. Разположението на този подпис оставя определено пространство,
23

Всъщност проблемът е изкуствено създаден от желанието на химнографите да бъде
реализирана моновокална акрофраза с инициал Оy – вж. по-нататък.
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което се разпростира от подписа на Наум до подписа на Сондок. Три
инициала правят впечатление в него – ЖОyН. Тъй като вече е засвидетелствана форма на титлата жупан в химнографията, то има възможност
да се провери дали е възможен прочит на тази форма и в този миней.
Такава вероятност предлага текстът на първи тропар от 4 песен (л. 10), в
който началото на една дума се вписва в липсващата част на жупан (вж.
подчертаните букви)24:
Îyêðàñèñòå ñѧ ì÷(íèöè âúäààíèåìú áîëýçíüìè. ñèÿ©ùå ïà÷å ñàïôèðà è çëàòà.
òâðúä¥õú ïîäâèãú ïîêàçàíìè :Тук се наблюдава вече изпробваната в химнографията последователност: съставяне на инициален акростих и потвърждаването му в тропар чрез
анаграма. Ако се съгласим с този процес обаче, ще трябва да отговорим и
на въпроса към кого се отнася тази титла. Тя е твърде ниска за кан-багатура
Сондок (дори и за младите му години). Ако обаче се отнася за Наум, който е „изпратен да помага на Климент“, ще трябва да възприемем действието
на Борис I като назначаване на Наум на административен пост, който е
свързан с поддържане (икономическо и организационно) на Климентовото
дело. В такъв случай ще стане ясно защо точно Наум изгражда манастира
„Архангел Михаил“ край Охридското езеро (днес известен като „Св. Наум“)
и защо в последните си години се занимава по-малко с книжовна дейност.
Известно е, че около 905 г. манастирът вече е готов (Kozhuharov, 1995, р. 796),
а в каноновия модел можем да прочетем и три дати – 904, 902 и 900 г. Първата е по-вероятна, тъй като липсва възможност да бъде включена цялостно в
друга акростишна поредица. Ще отбележим основните (опорни) инициали.
На първо място това е първи тропар от 9 песен – Ц: Öýëåíèå òî÷èòü ðàêà ì(чíèêú.
(л. 12). Той, в съчетание с тропара – Д: Äíå(с Ìà¿éìà âýðíè. (л. 12), съставя група,
която може да бъде прочетена като 90425. Прочитането на тази година ще
24

Групата на инициалите, поддържащи четенето ЖУпан, може да се удължи с още една буква,
ако се предположи, че инициалът К (от втори тропар на 5 песен) криптографски е заменен
и всъщност може да бъде прочетен като П. Тогава поредицата ще е ЖОyПН (и пак ще липсва
само А).Тази особеност показва усложнения (умишлено направен труден) акростишен модел
(подобно на Кириловия моновокален акростих), който в нивото на ирмосите и тропарите
(без богородичното ниво) използва единствено вокала у (чрез диграма, изписана с главни
букви в ЦИАИ 316). В случая не трябва да броим втори тропар от 9 песен, защото може би той е
зает от канон за св. Четиридесет мъченици (с начален инициал Я). Всъщност литургическата
традиция се опитва да вдигне броя и на съмишлениците на Терентий, Помпий и другите с
тях, като добавя още 36, за да достигнат сакралното число 40. Все пак този канон се различава
от другия – за севастийските мъченици, и по заглавието, и по съдържанието.
25
Тропарът с инициал Я би могъл да е съставна част от този канон, ако е предназначен да
представи глагола ПЯ към името на Сондок = СОНДОК ПЯ. Все пак го мислим за добавен покъсно, тъй като тропарът по този начин провокира моновокалния модел на акротекстовете в
тази част на каноновия модел (без нивото на богородичните тропари). Друго основание да го
смятаме за прибавен по-късно, е, че с него в девата песен тропарите са с един повече.
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означава, че Сондок по това време още е бил жив. Тази хипотеза ще се разколебае (но няма да бъде отхвърлена), ако прочетем в 8 и 9 песен друг подпис
на Сондок по следния начин:
Песен 8, ирмос, л. 11об:		

Ñ – Ñåäìú ñåäìèöå© ïåùü õàëäåèñê¥èõ

Песен 9, ирмос, л. 12: 			

О – 1ñòðàøè ñѧ âúñýêú ñëîóõú.

Песен 8, първи тропар, л. 11об:

Í – Íà ñ©äèùè ì©÷èòåëüñòý.

Песен 9, втори тропар, л. 12:		

Д – Äíå(с Ìà¿éìà âýðíè.

Песен 9, трети тропар, л. 12об:

О – Çåìý îóáî êðüâúâàø© è òýëåñà

Песен 9, богородичен
(четвърти) тропар, л. 12об:		

К – Ïðîñâýòè äâåðè ñâýòà ä(ø© ìî©.

Положението, че инициалът Д принадлежи към името, все още не
означава, че той не трябва да се отчита и при прочитането на годината,
тъй като по-горе вече говорихме за интерференцията на акротекстовете
в рамките на каноновия модел. Все пак за да бъдем съвсем коректни, ще
се насочим и към годината 900 (заради самостоятелния инициал Ц, който не участва в никакъв друг акротекст). Като посочване на дата/година
изглежда и поредицата от два инициала в трето тропарно ниво на 5 и 6
песен – Ц) В:
Песен 5, трети тропар, л. 10об:

Ö – Öâýòíî ìýñòî ïðýêðàñíî ïîêàçàñòå ñѧ.

Песен 6, трети тропар, л. 10об:

Â – Âîä¥ ðàêà ì©÷åíèêú èñòà÷àåòü.

И двата инициала обаче влизат в загадъчен акростишен ред с примерно съдържание ПРиНЦ ВО Г)д (или градэ?). Навярно не бихме могли въз
основа на този материал да посочим някаква неоспорима година, но и в
трите варианта се повтаря числото 900. Разликата между предположенията е само четири години, така че тя не разколебава съществено насоката
на нашите наблюдения.
След изброяването на вариантите на подписване, които Наум Охридски е използвал в Канона за Терентий, Помпий и другите с тях, ще
трябва да преминем и към възможните варианти, които Сондок използва. Очевидно е, че основният му подпис е вписаният в кръста и котвата:
ЗОНДОК ПОП, другият заема 8 и 9 песен – СОНДЗП = СОНДОК (вж. по-горе за
криптираните букви), а третият е интерфериран върху подписа на Наум
по следния начин:
Песен 1, втори тропар, л. 9:		

Ñ – Ñëóæ©ùå æèâîìîó è èñòèííîìîó á(îy.

Песен 3, първи тропар, л. 9:		

Î – Îyñò¥ ïðîïîâýäàø© ñù(íí¥ìè ñâîè-

Песен 3, втори тропар, л. 9об:

Í – Íà óä¥ ñúñýùè ñѧ.
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Песен 4, втори тропар, л. 10:		

Д – Æèâîíîñíî äýèñòâî.26

Песен 4, първи тропар, л. 10:		

Î – Îyêðàñèñòå ñѧ ì÷(íèöè âúäààíèåìú

Песен 5, втори тропар, л. 10об:

Ê – Êðúâí¥ìè òå÷åíè èñóøèâøå.
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При това положение канонът ще изглежда „разделен по братски“
от двамата автори или по-скоро подписите им изглеждат братски прегърнати. Ако въобще се решаваме да посочим последния подпис, то е поради
неговата системност: той е създаден само в първо и второ тропарно ниво
от първа до пета песен, точно под единия от подписите на Наум по системата бустрофедон. Под двата подписа стои загадъчната поредица ПРНЦ
(трето тропарно ниво), но за нея – по-нататък.
Оказва се, че подобно на преводачите на Канона за Антипа Пергамасийски и съавторите на акротекстовете в Канона за Терентий, Попмий и
другите с тях създават множество варианти на своите имена в една сложна мозайка, в която те не само се подреждат, но и в определени случаи се
наслагват един върху друг. Ще припомним, че без богородичното ниво
и един тропар в девета песен всички инициали се подреждат в моновокален акростих! Това доброволно прието ограничение е изключително
изпитание за поетическата игра на съратниците химнографи (преди тях
е известен само Кириловият моновокален акростих (Panayotov, 2004).
Другият факт, който вече се установи, е Константин-Кириловият подпис
в Канона за Антипа Пергамасийски. Този факт предполага пряка връзка
между великите поети на епохата. Думите не са силни нито за Кирил,
нито за неговите ученици и съидейници, защото те създават славянската
(а значи и на половин Европа) православна култура, която спокойно можем да наречем хилядолетна.
Да се върнем обаче към по-прозаичните детайли от структурата
на каноновия модел. Вече споменахме загадъчната поредица ПРНЦ. Във
вида на трето тропарно ниво, какъвто го намираме в ЦИАИ 316, четирите
инициала могат да се подредят във фраза по следния начин:
Песен 1, трети тропар, л. 9:		

Ï – Ïðîïîâýäàø© ïîâåëýíèå á(ãîìðúñêî.

Песен 3, трети тропар, л. 9об:

Ð – Ðàçäðýøèø© ñú©çü ñîóåòüñòâà.

Песен 4, трети тропар, л. 10:		

Í – Íå§âðúæåì ñѧ ã(à.

Песен 5, трети тропар, л. 10об:

Ö – Öâýòíî ìýñòî ïðýêðàñíî ïîêàçàñòå ñѧ.

Песен 6, трети тропар, л. 10об:

Â – Âîä¥ ðàêà ì©÷åíèêú èñòà÷àåòü.

Песен 7, трети тропар, л. 10об:

Î – Îxä¥ ãëàäåìú âúäàâøå.

26

Предполагаема размяна на първите две думи от тропара: вм. Æèâîíîñíî äýèñòâî –
Дýèñòâîжèâîíîñíî.
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Песен 8, трети тропар, л. 11об:

Ã – Ã)ëú æèçíè íîñѧùå.

Песен 9, трети тропар, л. 12:		

Ä – Äíå(с Ìà¿éìà âýðíè.

Преводът на израза ПРНЦ ВО Г)Д би могъл да бъде „принц в Господа“.
Думата принц обаче не е засвидетелствана в ранния период на славянската книжнина27. Първата възможност да решим проблема, е като помислим
дали това е първоначалният вид на поредицата. Фактът, че тя стои под
името на Сондок, е (може би) показателен. В другия съставен подпис под
името му стои думата поп. Дали и в този случай не е използван същият
модел? Не забравяме и факта, че Наум е отбелязал другото си амплоа на
организатор – жупан, непосредствено до името си. Какво е другото амплоа на Сондок? Воин, багатур! В такъв случай можем да търсим дума,
която би го характеризирала като боец (войник), военачалник и пр. Тази
дума не трябва да се отличава много по състав от ПРНЦ, защото в нашите
химноложки изследвания сме приели методологическото положение, че
книжовниците по принцип са изключително внимателни и коректни в
работата си. Изобилни примери в химнографията обаче доказват, че поетическият словоред се възприема от следващите поколения като несвойствен, непривичен и навярно „неправилен“. Тази позиция е причина за
множество размествания в стиховия ред, определяни днес като синтактични промени. Точно обратен пък е стремежът на съставителя на химнографския акротекст. Той се старае да постигне своята програма въпреки ограниченията на „стеснената акроазбука“, на привичността на речта,
на мелодическия модел, на оригиналния текст (ако става дума за акростих в преводно съчинение) и дори на правописа и гръцкия текст. Въпреки възприетите самоограничения (в горните акротекстове – моновокална конструкция) е ясно, че в този случай книжовникът ще „жонглира“ до
границите на възможното с езиковите средства. Казано с едно изречение,
химнографът акрописец ще приложи определено насилие над текста в
началния стих на всяка строфа (това се отнася основно за инициалния
акростих, а и може днес да се наблюдава в поезията, рекламата, политиката). Казаното дотук обосновава особеното внимание на изследователя
към първия стих на всяка поетическа цялост (за прозата важи същият
подход, когато се открие акротекст).
Да се върнем към нашия проблем с мнимия принц – ПРНЦ. Ще изследваме вероятностите за промени в инициалите. В първа песен третият
тропар започва така:
Ïðîïîâýäàø© ïîâåëýíèå á(ãîìðúñêî.
Единствената възможност за промяна в инициала е той да е заменен с Б от третата дума, тъй като втората също е с начална буква П. Ще
27

Тя обаче би могла да е заимствана инцидентно в единствен по рода си акротекст.
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предположим, че стихът е изглеждал примерно така: Б(ãîìðúñêî ïîâåëýíèå
пðîïîâýäàø©. Тогава интересуващият ни ред би станал БРНЦ, което като
че ли не носи никакъв приемлив смисъл. Ако се вгледаме в началата на
стиховете обаче, ще забележим уникална възможност да прочетем дума,
която ще е в унисон с основната дейност на Сондок – с неговата длъжност
на воин/боец. Ето за какво става дума:
Песен 1, трети тропар, л. 928:		

Б – Б(ãîìðúñêî...

Песен 3, трети тропар, л. 9об:

Ðа – Ðàçäðýøèø© ñú©çü...29

Песен 4, трети тропар, л. 10:		

Íе – Íå§âðúæåì ñѧ ã(à.30

Песен 5, трети тропар, л. 10об:

Ö – Öâýòíî ìýñòî...

Съставният подпис тогава ще бъде СОНДОК БРаНеЦ. Като цяло и
двата съставни подписа на Сондок указват неговите основни задължения
– на багатур и на духовно лице. Контекстът на бранец ще бъде „воин в господа“ – Бранец во Г)д. Този аспект като че ли вече е изказан в акрофразата от
Канона за Антипа Пергамасийски чрез 47-те победи над противници („47
убих“). Думата бранец е доживяла до наши дни в позабравената си форма
новобранец – „млад войник“, в конкуренция с близката форма браньникъ
(Sreznevskiy, 1989, p. 166), която след социалистическата пропаганда придобива негативно значение. И двете обаче водят началото си от бранъ –
„битка“, „война“.
Съвместната работа на двамата интелектуалци и книжовници
– Сондок и Наум, не е нещо ново. Вече беше открито такова сътрудничество в Канона за преп. Макарий Египетски (РГАДА, No 99 – л. 72 и сл.)31.
Свидетелствата сочат, че Сондоке Иртхитуин заема длъжността кан-багатур в управлението на княз Борис, а съответно Наум е един от висшите
духовни водачи по същото време (Metev, 2013, p. 18). Името на Сондок се
среща в различни писмени свидетелства. Познат е като Сондоке в маргиналния текст в Чивидалското евангелие, като Сундука в Писмото на
папа Йоан VIII от 879 г. (Zlatarski, 1927, p. 796; Moravcsik, 1933, pp. 8-23). В
„Книга на братството“ на манастира „Св. Петър“ в Залцбург е записан като
Зундуко (Popkonstantinov, 1987, pp. 123-133). За високото положение на Сондок по времето на княз Борис свидетелства и фактът, че е посочен родът
на Сондок, подобно на рода на владетеля Борис-Михаил в Чивидалското
евангелие, в маргинален текст. „Сондоке единствен от всички пратеници
е получил правото да запише имената на своето семейство, подобно на
владетелското“ (Popkonstantinov, 2008, p. 75, bel. 14).
28

С предполагаемия обърнат словоред.
Поддържаща буква а.
30
Поддържаща буква е.
31
Подробности за съвместната дейност на Сондок и Наум, отразена чрез техните акростишни
подписи, вж. в Panayotov, 2018, p. 226.
29
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Остана ни една последна задача в Канона за мъчениците Терентий,
Помпий и другите с тях – да анализираме нивото на богородичните тропари, които дотук не споменавахме. Там може да се прочете следната верига: ПСТИПИОП:
Песен 1, богородичен, л. 9:		

П – Ïî© òѧ ä(âî. ÿêî á(à ïðýïýòàà

Песен 3, богородичен, л. 9об:

Ñ – Ñ)ïñè ìѧ ðîæäüøèà ïðýá(ëãàãî ã(à.

Песен 4, богородичен, л. 10:		

Ò – Òѧ âúñåíåïîðî÷íàà âëä÷öå.

Песен 5, богородичен, л. 10об:

È – Èçáàâëý© ÿâè ñº ïð÷(сòàà.

Песен 6, богородичен, л. 11:		

Ï – Ïðèñýíí© ïðîçèðàøå òѧ ãîðî© ïð(оðêü

Песен 7, богородичен, л. 11:		

È – Èñòëýâøà äðåâëå ðîäуíà÷ѧëíèêà.

Песен 8, богородичен, л. 12:		

Î – Îxìðúùâåíí©©wæèâè

Песен 9, богородичен, л. 12об:

П – Ïðîñâýòè äâåðè ñâýòà ä(ø© ìî©.

Ако приемем, че двата инициала П рамкират някакъв смислен
текст, ще се освободим от бремето на дългите опити да го включим в разбираемо четене (не че няма да го направим, но това ще е по-нататък!).
Останалата част перфектно указва към името Сципио/н, при това спазвайки латинския му вид – Stipio. Макар да не е много популярно, името е известно в историята поне от Сципион Африкански. Първият въпрос, който поставя акрофразата, е дали името Стипио/Сципион не е на поредния
чужденец интелектуалец в двореца. Както вече е известно, в славянската
химнография все по-често се появяват имена на книжовници, за които
няма никакви други данни. Такъв би могъл да бъде и случаят с името
на Стипио/Сципион. Факт е, че новите имена в славянската химнография
продължават да се увеличават, представяйки в съвсем друга светлина
персонологичния състав на литургическата книжнина. Проблемът е, че
е необходимо да се открият достатъчно основания за съществуването и
авторството на нов химнограф, в случая това е Стипио/Сципион. Затрудненията идват и от това, че откритото име не е нито библейско, нито е
свързано с църковнославянската традиция. Поне засега в българската медиевистика името не се споменава.
За колегите, които следят нашите изследвания, това не е новост,
защото в Златния век, и особено при Симеон, в българския владетелски
двор са работили много чужденци интелектуалци, навярно съблазнени
от възможността Симеон да стане василевс на Византия. Но нека не подозираме единствено комерсиални изкушения у тогавашния интелектуален елит на Европа и Средиземноморието - нима да работиш при образован, енергичен и решителен владетел, не е малко изкушение; нима да си
в кръга на мислители, поети, архитекти и художници, е малка съблазън?
Или да живееш в чист и устроен град, не е удоволствие?
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Да оставим обаче съображенията на чужденеца да пристигне в
българската столица… Самият факт е почти невероятен за доскорошните ни представи: французи, холандци, евреи, франки, гърци, италианци,
прабългари, арменци, славяни и др. образуват мощната елитарна върхушка в преславския двор! Навярно Сципий е един от тях и той не е някой
си, а съратник на св. Наум Охридски и на големия воин и дипломат Сондок! Посочените по-горе възможни дати на възникване на канона: от 900
до 904 г. посочват времето, в което работи този малък екип. По това време
Наум е жупан32, а Сондок – поп. Какъв би могъл да е Сципио?
Ако се върнем към анализираната поредица, за която предположихме две части: името Стипио и нещо друго, ще открием, че двата инициала
П могат да се прочетат последователно (бидейки рамкиращ конструкт, те
също са текст). Предлагаме следното четене:
Песен 1, богородичен, л. 9:		

По – Ïî© òѧ ä(âî. ÿêî á(à ïðýïýòàà

Песен 9, богородичен, л. 12об:

П – Ïðîñâýòè äâåðè ñâýòà ä(ø© ìî©.

Съставният подпис на Сципио тогава трябва да се прочете по
следния начин: ПоП СТИПИО.
Никой обаче да не се заблуждава, че Стипио е останал дотук! И той,
подобно на своите съавтори, се стреми да „разколебае“ вече изписания
вид на своя подпис с допълнителна фраза, комбинираща прав и обратен
акростих (по хоризонтала на каноновия модел). Ето как става това:
Прав, обикновен акростих: Поп СТИПИО
Песен 1, богородичен, л. 9:		

Поп – Ïî© òº ä(âî. ÿêî á(à ïðýïýòàà

Песен 3, богородичен, л. 9об:

Ñ – Ñ)ïñè ìѧ ðîæäüøèà ïðýá(ëãàãî ã(à.

Песен 4, богородичен, л. 10:		

Ò – Òѧ âúñåíåïîðî÷íàà âëä÷öå.

Песен 5, богородичен, л. 10об:

È – Èçáàâëý© ÿâè ñѧ ïð÷(сòàà.

Песен 6, богородичен, л. 11:		

Ï – Ïðèñýíí© ïðîçèðàøå òѧ ãîðî© ïð(оðêü

Песен 7, богородичен, л. 11:		

È – Èñòëýâøà äðåâëå ðîäуíà÷ѧëíèêà.

Песен 8, богородичен, л. 12:		

Î – Îxìðúùâåíí©©wæèâè

Обратен акростих: ПОИ
Песен 9, богородичен, л. 12об:

П – Ïðîñâýòè äâåðè ñâýòà ä(ø© ìî©.

Песен 8, богородичен, л. 12:		

Î – Îxìðúùâåíí©©wæèâè

Песен 7, богородичен, л. 11:		

È – Èñòëýâøà äðåâëå ðîäуíà÷ѧëíèêà.

32

Същата титла, изписана по същия начин, предхожда името на Мостич в ръкопис от ТроицкоСергиевата лавра. Ще го обявим в някоя от следващите публикации.
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Това всъщност е традиционна акрофраза от химнографията, интерферирана върху видимия съставен подпис на Стипио. Вариант на самото име подсказва инициалът на трети тропар от 5 песен: Ц, макар погоре да го посочихме и като част от думата бранец, и като дата – 900/902
г. Тази подсказка ни задължава да проверим хипотезата за участието на
пета песен в изписването на името. Първи инициал Н обаче е зает от вариант на подписа на Наум и от предполагаемата му административна/
държавна длъжност жупаН. Остава почти неизползваният инициал К, за
който споменахме, че е възможно да отбелязва буквата П от същата дума
жуПан. Според нас е възможно К да реализира втора своя потенция (пак
чрез криптографска система на заместване – 20=200 – К=С).
Внимателният и безкрайно търпелив читател ще забележи, че в
такъв случай пета песен ще състави първата част от името – СЦИ-, а пълният вариант ще бъде СЦИПИОнъ: Îxìðúùâåíí©©wæèâè – защото нн=нъ.
Дали Стипио е пожелал да покаже античната форма на своето
име, или това са просто възможностите на каноновия модел, е трудно
да се установи. В случая за нас е важно да предположим словесната еквилибристика на книжовниците от Златния век или, както я наричаме
в други случаи, елитарната им игра. Понятието „игра“, разбира се, тук
има твърде сериозен характер поради тежестта на понятието слово/logos
и не бива да се свързва с детското поведение, с удоволствието, с отморяващите занимания, а преди всичко с християнската мистика и с полисемантичността на буквите и думите в средновековния текст. Уверени
сме, че обясненията на акротекстовете в каноновия модел достатъчно са
уморили малцината читатели, и затова е време да спрем.
Въпреки всичките ни усилия, навярно са останали още аспекти на
анализа и варианти на четене, но всичко трябва да има своя край.
Какво обаче трябва да остане в съзнанието ни след всички изписани страници? Изследваните тук текстове – Канон за Терентий, Помпий
и другите с тях, Канон за Антипа Пергамасийски и Канон за Василий Парийски, доказват голямото значение на ръкопис № 316 от ЦИАИ за историята на българската литургика. В каноните се откриват подписите
на Константин-Кирил, Докс, Наум, Стоян, Сондок, Стипий в невероятна плетеница от прочити и смисли. Това изобилие, както и сложността
на изпълнението показват изключителното внимание, с което нашите
предци са се отнасяли към мистичната страна на словото и на отделната
буква. Групирането на инициалите в букви и фигури е още по-удивително, защото към смисъла на текста се добавя и значението на формата.
Всички тези химнографи творят в ранния период на българската химнография. Те принадлежат едновременно на Кирило-Методиевата епоха и
на Златния век на българската култура.
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Коментираните примери доказват по безспорен начин, че в началото на десети век екипната работа на средновековните книжовници е
нещо нормално. Едновременно с индивидуалното авторство средновековните книжовници – химнографи и поети – създават песенни творби в
сътрудничество, а техните акростишни подписи са пример за уникално
словесно изкуство.
Не по-малко е значението на химнографския сборник за април –
миней № 316 от ЦИАИ, за уточняването на светските и духовните длъжности на българските поети от втората половина на IX в. Така данните
от българската химнография (напълно неочаквано за колегите историци)
предлагат подробности както за просопографията на епохата, така и за
биографиите на дейците от Златния век.
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