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In the summer of 1957 during works on a stone quarry near the village of 
Murfatlar, Middle Dobrudzha, stone chambers of a medieval monastery from 
the First Bulgarian Kingdom were found carved in the rock. The monastery 
was active between the 9th and 11th century AC. Many texts of unknown origin 
are engraved in its soft limestone walls. It is believed that these scripts were 
written in an ancient language, called Danube Bulgar, known to have been 
used by the Bulgars, a Turkic people, who in the 7th century AC established The 
First Bulgarian Kingdom around the lower parts of the Danube river. However, 
very little evidence is left of their language. That is why deciphering and un-
derstanding of the texts at Murfatlar would significantly improve our 
knowledge of it. This book is an attempt to study the basics of the Murfaltar 
writing system: the type of writing (alphabetical, syllabic or logographic); the 
number of characters in the language and their outlook; connections with oth-
er writing systems; time and way of occurrence; deciphering. The study sug-
gests that it is an alphabetical script, with separate characters for vowels and 
consonants. There are 29 identified characters. The meaning for 25 of these 
has been discovered (see table 2 on page 128). It was found out that the lan-
guage most likely originated around the 9th century under the strong influence 
of the Byzantine Greek alphabet. Tamgas and Bulgarian family and tribal signs 
were used as a graphic basis. Part of the writings has been successfully deci-
phered. The assumption that the language of the Danubian Bulgars is Turkic in 
origin is confirmed, specifically a branch of Turkic referred to as “Bulgar Tur-
kic” or r/l Turkic. The texts are mostly religious and authentically represent 
Christian terminology in Danube Bulgar. These are probably the oldest Turkic 
texts with Christian contents. It has also been realized that some characters of 
the Murfatlar alphabet have served as an archetype for the creation of the let-
ters in the later Cyrillic. 

        Опитът да се разчита писме-
ност носи романтичния дух на изс-
ледователя и риска да се опълчи 
срещу утвърдените имена. Този 

риск поема Веселин Кандимиров с 
книгата си: „Писмеността от Мур-
фатлар и Плиска“. 

http://www.sih.swu.bg/


Вяра НИКОЛОВА                                                           ВЕСЕЛИН КАНДИМИРОВ. ПИСМЕНОСТТА... 

  - 102 - 
 

  

Известно е, че най-авторитет-
ното име в тази област е на проф. 
Казимир Попконстантинов – поле-
ви археолог, преподавател с големи 
приноси в областта на старобъл-
гарската епиграфика, включително 
в университетите в Залцбург, 
Кьолн, Фрайбург и др. Името му се 
прочу особено много с откриването 
на реликварий, който съдържа мо-
щи на Свети Йоан Кръстител през 
2010 година в Созопол на остров 
Свети Иван. 

Веселин Кандимиров поема 
целия риск да настрои научната 
общност срещу себе си като навли-
за в едно изследователско поле 
строго рамкирано и запазено за 
академичните среди. Смелостта му 
се обективира в публикацията на 
изследванията си, с което провоки-
ра диалог в една област, в която 
специалистите са малко на брой и 
доста ревниви към изследванията 
си. 

Книгата на В. Кандимиров е 
първото и засега единствено сери-
озно изследване на писмеността, 
открита край Мурфатлар. То е ком-
плексно и обхваща: установяване 
на ареала и разграничаване на об-
разците ѝ от други подобни старо-
писмени паметници; опит за пуб-
ликуване на всички известни текс-
тове и тяхната интерпретация; ус-
тановяване на вида писменост – 
картинна, сричкова или азбучна; 
брой на знаците в писмеността и 
техните графични варианти; де-
шифровка на достатъчно запазени-
те текстове; лингвистични и исто-
рически изводи от това. 

Терминът „български руни”, 
съответно „прабългарски руни” се 
появява в историческата литерату-

ра след 1957 г., когато край сели-
щето Мурфатлар, Северна Добру-
джа, са разкрити останки от скален 
манастир от Първото българско 
царство. По стените на запазените 
помещения на манастира се откри-
ват множество кратки надписи с 
неизвестна дотогава писменост. 
През 1976 г. В. Бешевлиев показа, 
че това е писменост, обслужваща 
езика на аспаруховите българи. 

От тогава насам тази установ-
ка, сама по себе си безкрайно инте-
ресна от гледна точка на българс-
ката история, търпи странно раз-
витие. От една страна тя предиз-
виква силен лаически интерес и е 
основа за множество любителски и 
фантастични тълкувания. От друга, 
за съжаление, е налице слабо жела-
ние у българските научни среди да 
подхванат и развият темата. Само 
известният историк и археолог К. 
Попконстантинов положи усилия 
да документира и подложи на нау-
чен анализ находките от Мурфат-
лар. Негова е и първата идея за де-
шифровка. До сега ни е известен 
само един, неубедителен, опит за 
цялостно дешифриране на въпрос-
ната писменост, извършен от про-
фесионалист – този на полския 
тюрколог Е. Триярски. 

Авторът  негласно  се  разгра-
ничава  от  често  употребявания 
термин „рунна писменост” и изпол-
зва названието „писменост от Мур-
фатлар и Плиска” – съобразно мес-
тата, където са открити образци от 
нея. Това според нас е оправдано, 
защото често ползваните термини 
„тюркски руни” или „източноевро-
пейски руни” (към вторият от тях 
обикновено се причислява и разг-
лежданата от нас писменост) обе-
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диняват разнородни писмени об-
разци по несъществен признак, при 
това тези писмености нямат родст-
вени връзки с рунната писменост. В 
случая, без излишна предпазли-
вост, би могъл да се предложи и 
терминът „прабългарска” или 
„първобългарска писменост”. Тя е 
разграничена от други писмени 
или псевдописмени паметници от 
същата епоха и единствените ѝ об-
разци са написите от Мурфатлар и 
тези върху известната розета от 
Плиска. 

Първата трудност, с която се 
сблъсква изследователят на проб-
лема е, че някои знаци от изследва-
ната писменост се срещат поеди-
нично или (много рядко) в съчета-
ния от два-три знака върху арте-
факти в  широк ареал, обхващащ 
главно Североизточна България, но 
и в други територии, влизали в 
границите на Първото българско 
царство. Това създава илюзията, че 
тя е била повсеместно разпростра-
нена в тогавашна България, което 
противоречи на обстоятелството, 
че няма следи от нито един същин-
ски текст на нея извън гореспоме-
натите две места. В същото време 
съществуват надписи на езика на 
първобългарите, и то предназна-
чени за вътрешна употреба, напи-
сани с гръцки букви. Теорията на 
автора е, че тези единично среща-
щи се знаци са в същност родови 
тамги, а неизвестният автор на 
писмеността е използвал за гра-
фична основа на нейните знаци ня-
кои от тези тамги.  

Основната трудност при де-
шифровката в нашия случай е мал-
кия брой образци от писмеността. 
Известно е, че разчитането на не-

известен код е толкова по-лесно и 
сигурно, колкото повече образци от 
него притежаваме. Тук общият 
брой на отделните знаци, които 
можем с достоверност да устано-
вим като безспорни, включително 
и от фрагменти с по няколко знака, 
е около 300. Това е твърде малко и 
неизбежно предпоставя постигане 
на ограничени резултати. Като до-
пълнителна трудност при разчита-
нето трябва да се добави липсата 
на билингва и обстоятелството, че 
познанията ни за езика на аспару-
ховите българи също са ограниче-
ни. Последното е причина за целите 
на дешифровката да се ползва ста-
ротюркски езиков материал и с по-
мощта на сравнитеилното езикоз-
нание да се прави опит за възста-
новка на прабългарската форма на 
думата. 

След статистически и графи-
чен анализ на материала, с който 
разполагаме, авторът установява 
сигурното наличие на 27 или 29 
отделни знака. (Несигурноста идва 
от това, че в някои случаи не е въз-
можно да се определи дали става 
дума за отделен знак или вариант в 
изписването на друг.) Броят на фо-
немите в старотюркски се вписва 
изцяло в тази бройка. От друга 
страна, опитът, макар и условен, да 
се определи приблизителния брой 
на фонемите в прабългарски по ос-
танките от него, дава числата 28 
или 30. Те също отговарят на уста-
новената по-горе бройка. Допуска-
нето на автора е, че и в прабългар-
ски системата от гласни е същата 
като в останалите западнотюркски 
езици – девет гласни, противопос-
тавени по показателя мекост-
твърдост. Посоката на четене е от 
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ляво на дясно – нещо, което се при-
ема и от други, по-стари изследова-
тели на тази писменост. 

Тези изводи са основата, вър-
ху която може да се стъпи при де-
шифровка на писмеността. Като 
отключващ момент, позволяващ да 
се идентифицират първите някол-
ко знака, авторът използва квази-
билингва – грубо изображение на 
човек, държащ кръст, врязано по 
стените на мурфатларската обител. 
Това изображение се среща на две 
места с два различни четиризнако-
ви надписа над фигурата. Предпо-
ложението че това са изображения 
на евангелисти заедно с техните 
имена – съответно евангелистите 
Иоан и Лука (името на Иоан посоч-
ва още К. Попконстантинов) – се 
оказва ключово, и така научаваме 
значението на първите няколко 
знака от писмеността. 

Тук няма да описваме процеса 
на дешифровката, ще споменем са-
мо крайния резултат. Ако приемем, 
че общият брой на знаците в мур-
фатларската писменост е 29, след 
нея се установява  значението на 25 
от тях. (Останалите четири знака се 
срещат само по един или два пъти 
и/или присъстват във фрагменти, 
които не могат да се разчетат.) 
Както може да се очаква, надписите 
по стените на мурфатларските по-
мещения са, с изключение на ня-
колко имена и други, с религиозно 
съдържание 

След дешифровката могат да 
се направят някои важни изводи: 

На първо място, оказва се, че 
писмеността от Мурфатлар е ис-
тинска азбучна писменост. В нея 
има отделни знаци за гласни и съг-
ласни и в текста те се изписват 

равностойно. По това тя се разли-
чава от другите две известни ста-
ротюркски писмености – орхонска-
та и староуйгурската. Слабо изуче-
ната аварска писменост, позната от 
надписите по съкровището от Над 
Сент Миклош, следи от която се 
намират и на българска територия, 
също е била консонантна с инци-
дентно отбелязване на гласните. 

Това показва, че мурфатларс-
ката писменост не е донесена от 
някаква далечна прародина. Идея-
та за подобна азбука несъмнено е 
дошла след срещата с някоя същес-
твуваща вече такава. Тя не може да 
е друга, освен византийската гръц-
ка, с която българите са имали поне 
двувековно съжителство преди по-
явата на нашите надписи. За визан-
тийско влияние при избора на мо-
дел говорят и някои други особе-
ности: посоката на четене от ляво 
на дясно, ползването на надредни 
титли за означаване на съкраще-
ния (надпис № 17) и липсата на от-
делен знак за фонемата j и означа-
ването ѝ със знака за i – нещо, кое-
то съществува под  гръцко  влияние и 
в двете старобългарски азбуки. От 
друга страна, в някои случаи (над-
писи №№ 11 и 12) се наблюдава 
системно пропускане на гласните 
при писането, което, може би, е от-
глас от по-стара писмена традиция. 
Графичният облик на новосъзда-
дената писменост, обаче, няма ни-
що общо с този на византийската. 

Така се стига до въпроса за 
произхода на разглежданата пис-
меност. Мнението на автора е, че тя 
е дело на един човек. Трудно е да се 
определи нейната най-ранна дата. 
Може би създаването ѝ е вдъхнове-
но от появата на някой нов фактор – 
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напр., покръстването. По-лесно е да 
се определи крайната дата на съз-
даването. Като terminus ante quem 
се предлага появата на кирилицата, 
защото в последната се срещат ня-
кои от знаците на мурфатларската 
писменост. Това обстоятелство, за-
белязано още от  първите изследо-
ватели, заслужава специално вни-
мание. 

Още от времето на Ягич съ-
ществува схващането, че създава-
нето на кирилицата е еднократен 
акт. По-късно Г. Илински [Г. Ильин-
ский. Где, когда, кем и с какой 
целью глаголица была заменена 
кириллицей? Byzantinoslavica 3, 
Praha, 1931, c. 79-88.] свързва обя-
вяването на кирилицата за офици-
ална азбука с т.н. ”прhложение кънигъ” 

от 893 г. Това е наложило да се из-
мислят дванадесет или тринадесет 
нови знака, графически вписващи 
се във византийския унциал – за 
старобългарските фонеми, липс-
ващи в гръцката азбука.  

Принос на настоящия труд е, 
че той определя звуковата стой-
ност на прабългарските знаци, пос-
лужили за модел на кирилските. Тя 
е близка до тази на последните, и е 
резонно да предположим, че имен-
но тази фонетична близост е била 
причина за избора им. Това е довод 
в подкрепа на разглежданата по-
горе хипотеза на Ягич-Илински. 

Накрая, трябва да отбележим 
някои особености, наблюдавани в 
разчетените текстове: в писме-
ността няма отделни знаци за зад-
но и предно g (ğ и g). И двете фоне-
ми се отбелязват с един знак – V . 

Подобно е и положението при фо-
немите ŋ и n (задно и предно n). Та-
зи липса е странна при положение, 

че за q и k има отделни знаци – Q 
и K. Принципът на вокалната хар-
мония се нарушава и в думи, които 
явно не са заемки (надписи №№ 3, 
5, 6 и 25). Среща се пример за рота-
цизъм (в числителното säkir вм. 
тюрк. sekiz). Наблюдава се непро-
менена фонема j в началото на ду-
мата (надписи №№ 11 и 14). 

Този факт заслужава спе-
циално внимание. От данните в 
Именника на българските ханове, 
както и от немалко заемки от пра-
български в унгарски се знае, че в 
езика на старите българи начал-
ната j се променя в някаква фонема, 
близка до d. Затова наличието на 
начална j тук е необичайно. В 
книгата присъствието ѝ само се 
констатира, без да се обяснява. Ед-
но възможно обяснение на това 
присъствие би било допускането, 
че в прабългарски още преди идва-
нето му на Балканите е същес-
твувало ясно изразено диалектно 
делене, един от признаците на кое-
то е било именно отношението към 
началната j. В подкрепа на това 
обяснение говори обстоятелството, 
че в чувашки, който се приема за 
един от наследниците на прабъл-
гарски, началната фонема j се е 
променила в друга, близка до ш. А в 
нашия случай, при частта от бъл-
гарите, дошли с Аспарух (или в диа-
лекта, говорен от автора на писме-
ността), тя се е запазила. 

В заключение ще обобщим 
приноса на настоящия труд в ня-
колко изречения: 

Той доказва предположение-
то, че българите на Аспарух са има-
ли своя писменост. Отпадат хипоте-
зите за „северния” или „дако-гет-
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ския(?)” характер на мурфатларска-
та писменост. 

Увеличава забележимо оскъд-
ния засега езиков материал на пра-
български. Внася допълнителна яс-
нота в проблема за произхода на 
кирилицата. И, накрая, въпреки не-
избежните си непълноти и недос-
татъци, отваря поле за нови из-
следвания в областта на прабълга-
ристиката. 
 


