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     Черноризец Храбър е един от народните  будители и 
книжовници, за които не се знае почти нищо за живота им. 

     Той е един от блестящите представители на старобългарската 
литература от т. нар. Златен век и е обект на множество хипотези.



Предположения за името му 

Името Черноризец Храбър буди любопитство. Общоприетата 
теория е, че Черноризец идва от „монах“/черноризец означава 
тъкмо това/, който е най-ниският сан в духовенството.

Според християнските правила той не би трябвало 
да е запазил славянското си име /Храбър/ след 
приемането на монашеството. 



Ако пък Храбър не било личното име на човека, то надали е бил 
неговия псевдоним, защото Средновековието не познавало подобна 
категория. В такъв случай,това би трябвало да бъде определение и да 
се изписва с малки букви – „За буквите от /един/ храбър черноризец“. 

Съществувала и хипотеза, според която “с храбър 
черноризец“ тук не се назовава авторът на текста, а 
създателят на разпространена  в българската наука 

Други твърдяли, че зад това прозвище е 
псевдонима на духовника. 



Предположения за неговият живот
Точните години на неговия живот остават неизвестни.

Болшинството от експерти  се обединяват около тезата, че точният период 
на неговия живот е втората половина на IX век, съвпадаща с покръстването 
на българите и утвърждаването на българската писменост и култура.

Единственият исторически извор, от който може 
да се  черпи информация за личността 
Черноризец Храбър, е неговото средновековно 
съчинение, озаглавено „За буквите“ или 
„Сказание за буквите“ (на старобългарски – „Ὀ 
писмєнєхь“), чийто оригинал не е намерен и до 
днес. Най-старият препис е в „Лаврентския 
сборник“, датиращ от времето на цар Иван 
Александър, а по-точно – от 1348 година.



„За буквите“ и Черноризец Храбър

     Смята се, че Черноризец Храбър написва „За буквите“ в особено значим 
момент – след пристигането на Кирило-Методиевите ученици у нас. 

 Това е период, в който българската църква е силно 
зависима от византийската, най-висшите духовници са 
византийци, а цялата църковна служба се води на гръцки 
език.



Историците за Черноризец Храбър и неговото произведение
                        „За буквите“

Мнозина считат, че „За буквите“ се явява най-яркото проявление в борбата 
на българите за църковна, духовна и културна независимост от Византия

Текстът е забележително структуриран за времето си. 
От този факт историците заключават, че става дума 
за високо образован духовник, който без никакво 
съмнение по народност е българин. Определян е от 
историците като „културовед“, „будител“ и „бележит 
писател“ и дори като „пламенен патриот“ и 
„революционер в културата“, тъй като нарушава 
общоприетите догми за отслужване единствено и 
само на гръцки език и се опълчва на византийското 
духовенство.



Различните преположения за личността- Черноризец Храбър

    Опитите да се идентифицира личността на твореца са толкова много, 
че биха изплашили  и най-храбрия черноризец.

Освен липсата на сведения за точния период, в който е 
живял, липсва информация и за самата личност 
Черноризец Храбър. Това дава плод на множество 
различни теории и много учени споделят различни 
гледни точки относно човека, стоящ зад това прозвище.



Предположение 1: 

 - Някои твърдели, че зад него стои Йоан Екзарх – 
един от най-известните представители на 
Преславската книжовна школа (към която е 
причисляван и самият Черноризец Храбър), 
превел множество византийски книги и църковни 
проповеди.



Предположение 2 :
- Най-широко разпространената хипотеза е, че 

Черноризец Храбър е литературният псевдоним 
на самия цар Симеон Велики. Тя е въведена в 
научните среди от Васил Златарски през 1927 
година и от тогава е обект на ожесточени 
спорове сред историците. 

Някои от тях я квалифицират като „прекалено 
романтична гледна точка“, защото липсват ясни 
доказателства за общи черти между двамата, 
освен общия времеви период, в който са живели. 
От друга страна,  Черноризец Храбър очевидно е 
бил не само изключително изучен за времето си, 
но и добре запознат с държавните дела от 
епохата. За някои това категорично е човек от 
княжеския двор, получил солидно образование, 
което само по себе си ни отвежда до Симеон.



Предположение 3 :

Има още много теории за личността зад Черноризец Храбър 
– някои учени предполагали, че това е Климент Охридски, 
други – Наум или черноризец Докс.

Климент Охридски



Предположение 4: 

   Една интересна теория твърди, че всъщност зад 
названието Черноризец Храбър стои самият 
Св. Константин-Кирил Философ. 

   Това се дължи на факта, че намереният в 
Лаврентския сборник препис от 1348 година е 
кръстен „О писменехь чръноризца храбра“, 
където „черноризец храбър“ е написан с малки 
букви и е в падеж. Това предполага, че 
заглавието трябва да се тълкува като „За буквите 
на черноризеца храбри“ и „черноризеца храбри“ 
(според други изследователи липсата на главни 
букви не е озадачаваща) е самият
 св. Кирил, а авторът на текста е неизвестен.



Заключение за личността Черноризец Храбър
     Всички тези теории и хипотези показват колко малко се знае за човека, 
написал гениалното за времето си „За буквите“ и стоял, може би, зад 
името Черноризец Храбър. 
   Това го прави една от най-мистериозните и забулени в тайнственост 
личности в нашата история. 
    Личност, чийто труд е допринесъл съществено за утвърждаването и 
развитието на българската духовност, култура и самосъзнание.



Мисли на Черноризец Храбър в „За буквите“ 

„Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: „Кой ви е създал 
буквите и превел книгите, или в кое време?“, то рядко измежду 
тях знаят. Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: 
„Кой ви е създал азбуката или превел книгите?“, всички знаят и в 
отговор ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил, той 
ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий.“ И ако 
попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето 
на гръцкия цар Михаил и на Бориса българския княз, и на Растица 
моравския княз, и на Коцел блатенския княз, в годината 6363 от 
създаването на света.

Има и други отговори, които другаде ще кажем, а сега няма 
време. Така, братя, бог е дал разум на славяните, комуто слава и 
чест, и власт, и поколение сега и винаги в безкрайните векове, 
амин.“



ТВОРЧЕСТВОТО НА ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

    В литературата съчинението „За буквите“ от 
Черноризец Храбър се причислява към ораторската 
проза. То представлява публицистична полемика – 
апология на славянската писменост. 
   Авторът уверено оборва неоснователните тези, че 
между славянската и гръцката азбука уж имало 
принципна разлика по отношение на възникването им 
и че гръцкото четмо имало предимства пред 
славянското. 
   Черноризец Храбър опровергава твърденията на 
триезичниците, като остроумно съчетава богословски 
и исторически аргументи. Съумява да намери точни 
отговори на наболели въпроси, от които в конкретния 
исторически момент е зависела българската 
държавна, църковна и културна независимост. 





ПРИЗНАТЕЛНОСТ 

      Днес името на средновековния писател носят улици във 
Велики Преслав, София, Варна, Велико Търново, Русе, Враца, 
Монтана, Перник и други градове. 

     Името му носи Варненският свободен университет, 
както и много училища из цялата страна, включително и 
моето училище, в което уча в гр.Пловдив.



Моето мнение за мистериозната личност
 Черноризец Храбър :

    Навярно тази личност ще остане една от 
големите тайни на старобългарската 
литература, ако не бъдат открити нови 
паметници, които да покажат точно кой се 
крие зад това име.



Благодаря за вниманието !


