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(Abstract) 

The article presents one of the few Bulgarian epigraphy monuments that have sur-
vived until now – a facade inscription on “St. Archangel Michail” church in the village 
of Kobalishta, Drama region. Although it is written in Greek, Cyrillic graphemes can be 
found, as well as anthroponyms typical for the Bulgarian anthroponymic system.  
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Кобалища е от старите български села в Драмско. Името му е засвиде-
телствано в османски данъчен документ за 1569-1570 г. с 48 ханета (се-
мейства) и 38 неженени и вдовици (ТДИМ 2007: 41–43). В списъка на жи-
телите се откриват имена от домашен, български произход (Петко Стойко, 
Кирко Стойан, Волче Стойан, Велко Козар, Велко Приселица, Кръстин 
Велко; Велко Кирко, Петко Добро, Стайчо (Станчо) Велчо, Русо Велко, 
Петко Стойко и др.) или имена от чужд произход, чийто облик е харак-
терен за българската личноименна система: Добре Гьорго, Димо Денчо, 
Васко Райко, Михал Йован, Васил Димо, Нестор Стойан, Тодор Йован, Ру-
со Димитри, Загор Васил и др. По данни от документа селото плаща общо 
данък в размер на 3547 акчета. Преобладават селскостопанските култури 
като: пшеница 300 килета на стойност 2400 акчета; ръж 140 килета – 750 
акчета; ечемик 135 килета – 675 акчета; овес и каплуджа 140 килета – 560 
акчета и др. 

Според описанието на Г. Стрезов от края на XIX в. с. Кобалища се 
намира на 1 ч. път в северозападна посока от с. Просечен. Разположено е 
до р. Панега, надолу от Елешките дупки. В местната църква се служи на  
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български език. Селото има плодородно землище, в което се отглежда ви-
сококачествен тютюн. Селското училище, помещаващо се в отделна сгра-
да, е без учител. Отбелязано е, че има 100 български къщи, но живеят и 
турци (Стрезов 1891: 34). В изследването на В. Кънчов, също от края на 
XIX в., се споменава, че в Кобалища живеят 350 българи християни и 360 
турци (Кънчов 1970: 498). През 20-те години на ХХ в. местните турци се 
изселват и на тяхно място са заселени малоазийски гърци бежанци. Част 
от местните българи се изселват в България след Първата световна война и 
през 1925 г. Според преброяването от 1928 г. в селото има 219 къщи с 879 
жители местни българи и гръцки бежанци (КМЕАП 1928). През 1944-1945 
г. нова група българи се изселват в България. 

Старата селска църква „Св. Архангел Михаил“ е малка, едноетажна, с 
размери 15,30 Х 6,00 м. По данни от 1906–1907 г. като екзархийска тя е 
притежавала 45 уврата ниви от землището на селото, закупени със заем, 
скоро изплатен от местните жители (ЦДА 246К 306). В един рапорт за със-
тоянието на църковно-училищното дело в Драмска епархия през първото 
полугодие на учебната 1909-1910 г. е отбелязано, че населението на с. Ко-
балища преминава към Българската екзархия през 1876 г. Споменава се, че 
църковният храм, построен през 1820 г., представлява „малка, тъмна и 
ниска, но здрава църквица“ (Галчев 2005: 250).  

От двете страни на южния вход на църквата, на височината на горния 
край на вратата, са разположени запазени до днес малки плочи от не добре 
обработен камък с фасадни надписи. В текста, изписан от западната страна 
на входа, е отбелязано, че църквата е възстановена през 1820 г., от което 
следва, че на това място преди е имало по-стар християнски храм, разру-
шен някога. Каменните плочи с двата фасадни надписа са с неправилна 
форма. Буквите са вкопани, като не се откриват следи от нанасяне на боя 
върху тях. Плочата, разположена от източната страна, е с трапецовидна 
форма. Надписът на нея е шестредов, но почти изцяло е унищожен и се 
разчитат само фрагменти от него. На първия ред в началословие се от-
крива графема, наподобяваща кирилското Ю. В краесловие се разчита бук-
вено съчетание оλυ (-ОΛОΥ). Може да се предположи, че това са елементи 
от изписан антропоним, оформен по турски образец, с наставка -олу (-оглу). 
В края но третия ред е отбелязана година 1820, а на следващия ред, под 
годината е оформен равнораменен кръст с кръгови оширения в краищата. 

Плочата от западната страна на южната врата е със сферична форма, 
подобна на стенна ниша. По краищата на овала е оформена шнуровидна 
украса, слабо различаваща се на места, поради направеното варосване, за-
сегнало и нея. Надписът, разположен на плочата, е седемредов. Част от не-
го също е замазана с варов разтвор по краищата на плочата и трудно се 
разчита. Датиран е от 1820 г. Текстът е разположен на неправилни редове, 
отделени от междуредови ивици, каквито в долния край, между послед-
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ните редове, липсват. Налице е употреба на графеми, характерни за кирил-
ско полууставно писмо (т, наред с Т), както и на кирилска графема Ъ.  

 

 
 

Надпис на плочата, разположена от западната страна на южния вход на храма 
 

р. 1: ПЕТРЕ АNГЕ / ΛАК[I] СТω[А] / NΟΥ 
р. 2: ЕПI … EТC 1820 
р. 3: MIN OKTOОBPI В΄Ι΄ (Ι΄Β΄?) 
р. 4: ЕKKΘΟC(Θ)Ι ΔΙΑ ΔΑΠΑΝIC 
р. 5: ТOΥ ΕΤΗΜΑΤΟC (ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥ?) ΓΗΟΡΓΑΚΙ 
р. 6: [T]О[Y] CΙΓΡΑΦΕ(OΥ)C ΔΙΜΙΤΡΙ ΧΡC(TOY?) 
р. 7: ΔИМ ГРАМТИКЪ… 
 

Нормализиран текст 
р. 1: ПЕТРЕ АNГЕ / ΛАК[I] СтωΙ [А] / NΟΥ 
р. 2: ЕПΙ EТΟΥC 1820 
р. 3: MIN OKTOОBPIΟΥ В΄Ι΄ (Ι΄Β΄?) 
р. 4: ЕKKΘΟC(Θ)Ι ΔΙΑ ΔΑΠΑΝIC 
р. 5: ТOΥ ΕΤΗΜΑΤΟC (ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥ?) ΓΗΟΡΓΑΚΙ 
р. 6: [T]О[Y] CΙΓΡΑΦΕ(OΥ)C ΔΙΜΙΤΡΙ ΧΡC(TOY?) 
р. 7: ΔИМΟΥ ГРАМТИКЪ… 
 



Георги Митринов, Емануел Мутафов 
 

 84 

Превод: Петре, Ангелаки, Стоян / В годината 1820-та, / месец октом-
ври, 12-ти (?) / се възобнови (този храм) / с иждивението на честнейшия 
Йоргакис / писар, Димитрис Христу (?) / Димо граматик. 

В материал, посветен на старите църкви в Драмско, публикуван на 
сайт Ιστορία Πλεύνας-Πετρούσας под заглавие Η Παλαιά Εκκλησία Πλεύνας 
και άλλες 32 Μεταβυζαντινές Εκκλησίες στο Νομό Δράμας // Τα Νέα της 
Πετρούσας, е включен разчетеният от гръцки специалист текст на надписа 
от църквата „Св. Архангел Михаил“ в с. Кобалища (ПЕNΔ 2014): 

ПЕТРЕ ΑΝΓΕΛΑΚΙ С1ПА.Nъ 
ΕΠΙ ETOYC1820 MIN ΟΚΤΟΟΒΡΙΟΥ 31  
EKTHCΘI ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΙC 
ΤΟY ΚΤΗΜΑTOC ΓΗΟΡΓΑΚΙ+ 
Ο СΙГРАФЕС ΔΙΜΙΤΡΙ ХРОъ  
ΔИΜΟ ГРАМТИКъ. 
 

В случая са налице неточности при разчитането на текста. На първо 
място това е неразчетеното мъжко лично име от български произход 
СТωΙАNΟΥ (Стоян) на р. 1. Несъмнено трудността тук е свързана с факта, 
че името е разкъсано и изписано на два реда. Не е сигурно също доколко 
гръцкият специалист е разчел правилно дума ΚΤΗΜΑTOC на р. 5, която е 
съществително име, несъгласуващо се с ЛИ в Род. п. ΓΗΟΡΓΑΚΙ. Затова е 
по-логично да се възприеме като прилагателно ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥ. От друга 
страна ΧΡC на р. 6 е по-скоро съкращение на фамилно име Χρήστου, което 
се отнася към Димитрис. 

 
Графични особености 
Прави впечатление, че в надписа на гръцки език се откриват доста пра-

вописни и граматически грешки. Те не са рядкост за епиграфските памет-
ници от региона, дори и в селища с преобладаващо гръцко население. 
Употребата на кирилски букви и изписаното българско мъжко лично име 
Стоян обаче ясно показват произхода на писача, както и на адресатите на 
надписа. Последният ред е наполовина замазан с бяла боя, което затрудня-
ва разчитането на текста. Въпреки това може частично да се възстанови 
написаното. Интересно е, че въпреки ранната си датировка, от 20-те го-
дини на ХIХ в., от когато преобладават оцелели до днес надписи предимно 
на гръцки език, текстът включва името на писача, оформено с гръцка 
графика, по български образец ΔИМ. Добавката ГРАМТИКЪ също е 
оформена по български образец с употреба на кирилски графеми т, и, ъ. В 
оформлението на личното име (ЛИ) СтωΙ[А]NΟΥ Стоиану на р. 1 също е 
налице употреба на графема т. Изписаното в края име на писача ΔИМ 
ГРАМТИКЪ буди интерес със съставката Грамтикъ (граматик), използ-
вана със значение ʻписач, писар’, засвидетелствано и в речника на Найден  
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Геров: 2. Писець, йазаджийа у някого, на някоя работа; писець, писарь 
(Геров 1895). Среща се обаче и по-общо старо значение ʻкнижовник, 
грамотен човек’ (БЕР 1971). Важно е да се отбележи, че в българското ези-
ково землище се открива селищно име Граматиково. Според преданията с. 
Граматиково, Малкотърновско е възникнало към средата на XIV в., засе-
лено от граматици, т.е. образовани хора. Предполага се, че това са монаси 
от близки манастири в областта Парория или пък образовани заточеници в 
края (Буковинова 1994: 27, 32). Във Воденско (Егейска Македония) се 
откриват селищни имена Горно Граматиково и Долно Граматиково. Спо-
ред статистика от 1873 г. за данъка бедел-и аскерие, обхващаща мъжкото 
население на част от Дунавския вилает на Османската империя, с. Грама-
тиково от каза Водина (Воден) има 848 жители българи и 415 помаци 
(Статистика 1995: 157). В статистиката на В. Кънчов от края на XIX в. 
селата Долно и Горно Граматиково, тук в Кайлярска каза, са посочени с 
общо 480 жители българи и 300 турци (Кънчов 1970: 570).  

 

 
 

Надпис на плочата, разположена от източната страна на южния вход на храма 
 
Трябва да се спомене, че е рядкост да се изписва името на писача във 

фасадни текстове на църкви, чешми и др., още повече да се отбелязва 
съставката граматик. Сред досега откритите и описани възпоменателни 
фасадни надписи на църкви, камбанарии, чешми в някогашните български 
села от Беломорието не се открива подобна употреба. 

От изписаните в началото на надписа три антропонима на вероятни 
ктитори Петре, Ангелаки, Стоианъ, последният е с несъмнен български  
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произход (Заимов 1988). Открива се в облици Стояни, Стояну, Стоянис в 
поменик от началото на XVIII в. за поменуване имената на проскомидията 
в манастира Икосифиниса, разположен в северните склонове на планината 
Кушница (грц. Пангей), Зъхненско (Шишков 1918: 55). Облик Петре, като 
звателна или умалителна форма, е засвидетелстван в писмени източници 
от ХV в. (Заимов 1988). Характерен е и за съвременната българска антро-
понимична система (Ковачев 1987). Освен това се открива в съседното на 
Кобалища средищно селище Просечен, Драмско, по писмени данни от 
1906–1907 г. (ЦДА 246К 369). Интересно е, че антропонимите са оформе-
ни по български модел, без характерната за гръцката именна система нас-
тавка -ос, -ис, като изключим облик Ангелаки, от умалителна гръцка форма 
Аγγελάκι ʻАнгелчо’, характерен и за съвременната българска антропони-
мична система (Ковачев 1987). Интересна е съпоставката с антропонимич-
ните данни от с. Кобалища за 1906–1907 г. по списъка на българското му 
християнско население, в документ от архива на Българската екзархия 
(ЦДА 246К 368). ЛИ Диму не е засвидетелствано, но се открива облик Ди-
митъръ, чийто съкратен вариант е с честота на употреба – 12 пъти. Вместо 
ЛИ Ангелаки е отбелязан общобългарският облик Ангелъ – 8. ЛИ Петре 
също не се открива, но общобългарският облик Петъръ е изписан 7 пъти. 
В единичен случай е засвидетелствано ЛИ Стоянъ, а като бащино или фа-
милно име – облик Стояновъ – 7 пъти. 

 
Диалектни особености 
Открива се характерната за източните български говори редукция о > у 

(ЛИ Диму) (Стойков 1993: 97). В антропоним ΓΗΟΡΓΑΚΙ пък е налице 
редукция е > и, също характерна за източните български говори. Важно е 
да се отбележи, че говорите в Драмско, които са част от западните рупски 
говори, спадат към групата на югоизточните или рупските български гово-
ри. Характерни за тях са посочените по-горе фонетични промени (Стойков 
1993: 186; Иванов 1977: 96, 105–106). 

В заключение трябва да се отбележи, че фасадният възпоменателен 
надпис на църквата „Св. Архангел Михаил“ в с. Кобалища (дн. Кокино-
гея), Драмско, е важен български възрожденски епиграфски паметник, 
оцелял до днес. В текста му са запазени следи от българската кирилска 
графична система. Освен това, въпреки ранната му датировка, от 20-те 
години на ХIХ в., в него са включени антропоними от български произход, 
оформени според особеностите на българската антропонимична система. 
Прави впечатление незасвидетелстваното досега в запазени други подобни 
възрожденски фасадни надписи от южните краища на българското езиково 
землище изписване на съставка ГРАМТИКЪ (граматик) към името на 
писача. Направеният прочит на текста е според сегашните възможности и 
условия за проучване на епиграфския паметник. Възможно е при бъдещо 
детайлно негово проучване на място, в по-подходящи условия, да се на- 
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правят корекции на прочита. Податки за това дават неразчетените добре 
графеми и детайли от графеми в краищата на плочата, които са замазани с 
варов разтвор. 
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