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The usage of over-line signs in Mathey Preobrazhenskiy’s books. This 

announcement is devoted to a still unstudied problem – the usage of over-line signs 
in Mathey Preobrazhenskiy’s books. In the stated study is cleared the usage of all 
over-line signs. A special attention is paid to the cases in which writing up of the 
over-line signs differs from the already stated way of writing in the old Bulgarian 
books. 

The language material is extracted from The Handwritten literary collection 
of Mathey Preobrazhenskiy, written in 1853, and from his typed books. 

 
Матей Преображенски1 е един от видните български народни будители 

от третата четвърт на ХІХ в. Той се изявява като разностранна личност – 
културно-просветен деец, революционер, пътуващ книжар, изобретател, 
селекционер, народен лечител, инициатор за създаване на кооперации, 
общественик, писател и издател. 

Книжовното дело на Матей Преображенски обхваща два ръкописни 
сборника и шест печатни книги. Най-ранният книжовен труд на бележития 
народен будител вероятно е ръкописният сборник Êíè`æèöà ìà`ëà

2, съставен 

през 1853 г.3 От 1867 до 1872 г. включително Матей Преображенски издава 6 
печатни книги. Всички те са отпечатани в Русе от печатницата на Дунавската 
област4. 

В предложеното научно съобщение ще разгледам употребата на 
надредните знаци в българската част на РС и в печатните книги на Матей 
Преображенски. 

 
I. Надредни знаци в Êíè`æèöà ìà`ëà. 

Както в черковнославянския език, така и в разглеждания тук ръкопис се 
употребяват пет надредни знака – паерчик, две точки, титли, придихания и 
ударения (за изписването на надредните знаци в черковнославянските 
печатни книги вж. Карагюлевъ – Бакаловъ 1900: 13 – 14, Атанасий 1986: 13 – 



14 и   „Àëv`ï·è‡ 1991: 20 – 23). Особен случай на изписване на надредни знаци 

представлява поставянето на букви в надредна позиция, което се среща в РС. 
1. Паерчик. В проучвания текст паерчикът се употребява много по-

често, отколкото в черковнославянските печатни текстове (за изписването на 
паерчика в черковнославянските книги вж. Карагюлевъ – Бакаловъ 1900: 14, 
Атанасий 1986: 14 и „Àëv`ï·è‡ 1991: 21). Причината за това вероятно е 

желанието на книжовника да пести място при писането на текста. Пак поради 
същата причина той пише и редица букви като надредни знаци (конкретни 
примери вж. по-долу). 

1. 1. В РС паерчикът е използван с две функции. В края на думата 
паерчикът показва изпуснат краесловен ú или ü, например ñv‘ð·í± (с. 151), äà 

çíàèø± (с. 169), è„ïà`ê± (с. 176), âîç±ëþ`áèõ± (с. 180), öðЌêwâ± (с. 225), ðàç±äàëå`÷± (с. 

160), ïîä± (с. 162), ì¥`ñëýõ± (с. 163), ãëý`äàì± (с. 163), ðîäè`ë± (с. 150), å„äâà`ì± (с. 

163),  èˆìàò± (с. 152), âú ñî`í± (с. 153). При изпускане на буквата ú или ü в 

средисловие на графична дума паерчик обикновено не се пише, вж. 
ïî÷íà`ëñàìú (с. І), ðå`êîõìó (с. 155), êà`êòè (с. 208), íåìî`æèìñ (с. 219). В редки 

случаи Матей Преображенски поставя паерчик при изпускане на ú или ü в 

средисловие на графична дума, например êàê±ñàìú (с. 223). 

1. 2. С паерчик се отделят представките, завършващи на съгласна, от 
корена на думата, вж. например âîç±ðà`äîâàõú (с. 160), ðàç±ñóæäà`âàõú (с. 166), 

âîç±äèõà`í·å  (с. 165),  âîç±ëþá¥`õú  (с. 149),  âîç±ëþ`áèõ± (с. 180). В 

черковнославянските книги паерчикът не се употребява с такава функция. 
1. 3. Във връзка с употребата на паерчика са открити следните 

особености: 
1. 3. 1. В края на една и съща дума може да се напише или буквата ú, или 

паерчик, вж. например ì¥`ñëýõ± (с. 163) и ì¥`ñëýõú (с. 164), ìî`ñò± (с. 158) и 

ìî`ñòú (с. 158). 

1. 3. 2. Представка, която представлява буква за гласен звук или 
завършва на буква за гласна, не се отделя с паерчик, например w„ñòà`âèë± (с. 

151), w„ñòà`íàa (с. 198), ïîïè`òàN (с. 204). 



1. 3. 3. В РС паерчикът може да означава не само изпуснат ú, както е в 

черковнославянските книги (  „Àëv`ï·è‡ 1991: 21), но и изпуснат ü, вж. например 

öð Ќêwâ± (с. 225). 

Докато в черковнославянските печатни текстове се наблюдават само 
незначителни колебания при отбелязването на паерчика и на еровите букви 
(някои от тези колебания навярно се дължат на различната практика в 
печатниците, отпечатващи черковнославянските богослужебни книги), в РС е 
налице учестено изписване на паерчика, което свидетелства за отклонение от 
черковнославянските правописни норми. 

2. Две точки. Според правилата на черковнославянския правопис, 
надредният знак две точки се пише над буквата десетично и (·) и над буквата 

ижица (v).  

2. 1. Две точки над буквата ·. Над буквата · Матей Преображенски 

пише две точки, като се съобразява с правилата на черковнославянския 
правопис. Две точки над · се пишат тогава, когато · означава неударена 

гласна и гласната не се намира в абсолютното начало на думата, вж. 
например î„êòî`âð·è‡ (с. І), § õð·ñòà’ (с. ІІІ), áëЌãîïð·`òíà (с. 150), âîç±äèõà`í·å (с. 

165), ðó`ññê·è‡ (с. 149), ïðT†íîñëà`á·è‡ (с. 147), õîòý`í·þ  (с. 147), ¹„íè`ë·è‡ (с. 147). 

Както в черковнославянските книги, така и в РС не се поставят две точки над 
буквата ¶, ако над нея е изписан друг надреден знак, например ¶„åðóñàëè`ìñê· (с. 

147), ¶„è Ќñà (с. 227), ¶„ãó`ìåíú (с. 151), íà  ¶„ãó`ìåíà (с. 148), ìàð¶`à (с. 147), äà ãî á¶` 

(с. 152), á¶`õú (с. 153), ñêð¶`åíw (с. 181). 

2. 2. Две точки над буквата v. Според черковнославянските правописни 

правила, над буквата v се пишат две точки, ако v се чете като [и] и ако над 

буквата няма друг надреден знак. В българската част на РС не е 
засвидетелстван нито един случай, в който буквата v означава неударена 

гласна [и]. Затова никъде в българската част на РС не е засвидетелстван 
случай, в който над буквата v се поставят две точки. 

3. Титли. Титлите, засвидетелствани в РС, са два вида, колкото са и в 
черковнославянския език (за изписването на титлите в черковнославянските 
книги вж. Карагюлевъ – Бакаловъ 1900: 13, Атанасий 1986: 13 – 14 и   „Àëv`ï·è‡ 



1991: 20 – 21). В повечето случаи употребата им следва правилата на 
черковнославянския правопис. 

3. 1. С проста титла се съкращава гласен звук, например áãЌîñëî`âú (с. 225), 

öð Ќêwâ± (с. 225), áëЌãîïð·`òíà (с. 150). Има и случаи, в които чрез изписване на 

проста титла се съкращават гласен и съгласен звук, например ñòЌà’ (с. 151), 

ñòЌîãî`ðñêà (с. 155), ÷ëЌêú (с. 224), ¶„è Ќñà (с. 227). Тази употреба на простата титла 

е съобразена с правилата на черковнославянския правопис. 
Простата титла се употребява и като знак, че буква е използвана със 

своята числена стойност, например âú ëýòî à§ìЌ (с. 147), ïîâýñòâîâà`í·å òðå`ò·å: 

ãЌ • (с. 180). 

3. 2. С буквена титла се съкращават гласна и съгласна. Засвидетелствани 
са следните буквени титли: 

а. добро-титла, вж. íàâëDêà (с. 213); 

в. он-титла, вж. ïòP†êú (с. І), ïðP†ðêú (с. 225); 

в. слово титла, вж. õð†Tòà’ (с. 213, 227), âî õðT†òà’ (с. 155), çà õð†Tòà’ (с. 203), ìöT†ú 

(двукратно на с. І),  ãäT†í (с. 225), ñïT†ë (с. 226), ïðT†íîñëà‘á·è‡ (с. 147), íáT†íà (с. 

215), w„ ãïT†æå’ (с. 204), ÃïT†æå’ (с. 208), ÃäT†è (с. 210, 211), à„ïT†ëú (с. 216), è„ç± ìíT†òè`ð 

(с. 148). 
3. 3. В някои случаи Матей Преображенски се отклонява от 

черковнославянските правила за изписването на титлите. Засвидетелствани 
са следните особености при употребата на титлите в РС: 

3. 3. 1. В черковнославянските печатни книги с титла се съкращават 
само „слова, обозначающiя предметы особо уважаемыя и почитаемыя [ … ] 
или же слова, часто встрýчающiяся въ рýчи”  (  „Àëv`ï·è‡ 1991: 21). Матей 

Преображенски съкращава с титла и думи, които обикновено не се 
съкращават по този начин в черковнославянските книги, например äíЌü (с. І), 

ìöT†ú (двукратно на с. І), ïòP†êú (с. І). Съществителното име î„òå`öú обаче, което 

според правилата на черковнославянския език се съкращава с проста титла, в 
РС е засвидетелствано по два начина – без съкращение (вж. î„òöà’ на с. 215 и 

î„òöý’ на с. 298) и съкратено (вж. îˆ÷Ќå на с. 214). 

3. 3. 2. Черковнославянският език разграничава думите àˆããЌëú „ангел; 

възвестител и изпълнител на Божията воля” и àˆããåëú „зъл дух” посредством 



изписването на титлата (вж.  „Àëv`ï·è‡ 1991: 21). В РС такава разлика не се 

прави и съществителното име àˆããåëú се употребява със значението ангел; 

възвестител и изпълнител на Божията воля, вж. àˆíãåë¥ (с. 187), àˆíãåë¥ òå 

(с. 187). 
3. 3. 3. Титлите не са последователно употребени в проучваната книга. 

Някои думи, които в черковнославянските книги обикновено се съкращават с 
титла, тук са засвидетелствани и без съкращения, например õð·ñòà’ (с. ІІІ). 

4. Придихания. В РС е засвидетелствано само леко придихание (лат. 
spiritus lenis). То се употребява според правилата на черковнославянския 
правопис (за изписването на придиханията в черковнославянските книги вж. 
Карагюлевъ – Бакаловъ 1900: 14, Атанасий 1986: 13 и  „Àëv`ï·è‡ 1991: 20). Леко 

придихание в РС се пише над буква за гласен звук, която се намира в 
абсолютното начало на думата, например à„ïð¶`ëë·è‡ (с. І), à„»w`íñêà (с. І), 

î„êòî`âð·è‡ (с. І), è„ (двукратно на с. І), ¶„ãó`ìåíú (с. 151), w„ñòà`âèë± (с. 151), å„äè`íú (с. 

163), à„êî (с. 167, 169). 

Гъстото придихание (лат. spiritus asper), което според правилата на 
черковнославянския правопис се пише над началната буква v, не е 

засвидетелствано в проучваната книга, защото в нея няма нито една дума, 
започваща с буквата v. 

5. Ударения. Ударенията в РС се пишат според правилата на 
черковнославянския правопис (за изписването на ударенията в 
черковнославянските книги вж. Карагюлевъ – Бакаловъ 1900: 13 – 14, 
Атанасий 1986: 13 и  „Àëv`ï·è‡ 1991: 20). 

5. 1. Остро ударение (оксия, грц. προσˆδ∏α ⇓ξε⋅α, лат. accentus 
acutus) се поставя над буква за гласен звук, която не се намира в абсолютния 
край на думата, например ìî`è‡òî (двукратно на с. І), ðîæäå`í·å (с. І), ëý`òî 

(четирикратно на с. І), ãîäè`í¥ (с. ІІІ), äî`è‡äå (с. 147), ìà`è‡êà (с. І), áëЌãîïð·`òíà 

(с. 150), ñòЌîãî`ðñêà (с. 155). Над едносрична дума, чиято гласна не е в 

абсолютното краесловие, също така се пише оксия, например ìî`ñò± (с. 158). 

Ако след буквата за гласен звук следва само буквата è‡, също така се 

пише остро ударение, например òî`è‡ (двукратно на с. 150), êî`è‡ (с. 165). 



Възприетото в РС черковнославянско правило за изписване на оксията 
се прилага също така при изписването на думи от турски произход, вж. 
ñóëòà`íú (двукратно на с. ІІ), ìàõìó`òú (с. ІІ). 

5. 2. Тежко ударение (вария, грц. προσˆδ∏α βαρε⋅α, лат. accentus 
gravis) се пише над буква за гласен звук, която се намира в абсолютното 
краесловие, например ãäý’ (с. 164, 200), äîáðý’ (с. 164, 188, 199, 208, 209, 221), 

§ ãäý’ (с. 158, 188), á¥ëî’ (с. І), § õð·ñòà’ (с. ІІІ), äýëà’ (с. 147), w„ ãïT†æå’ (с. 204), 

ÃïT†æå’ (с. 208). По същия начин се отбелязва ударение и над сама буква за 

гласен звук, вж. например å„ ’ (с. 150, 157, 168) и  „ ’ (с. 149). 

5. 3. Облечено ударение (черковнослав. êà`ìîðà). Облеченото ударение 

се употребява в черковнославянските книги за различаване на падежните 
форми за мн. ч. и за двойствено число от еднакво звучащите падежни форми 
за ед. число (Карагюлевъ – Бакаловъ 1900: 14; Атанасий 1986: 13; „Àëv`ï·è‡ 

1991: 20). В проучваната книга то се използва с тази си функция, но съвсем 
рядко – в прилагателното име ñòЌ¥† (с. 198) и при изписването на 

показателното местоимение за ср. род мн. ч. ñ· †, вж. Ñêàçà`í·å w„ òî`ìæå î„òöý’, 

êà`êw íåõâàë`ñ ñ· † ñêà`çîâàëú (с. 298). 

Както в черковнославянските книги, така и в РС камора се пише и над 
междуметиего w„‚ (двукратно на с. 150; с. 154; двукратно на с. 165; двукратно 

на с. 166).  
5. 4. Особености при изписването на ударението.  
5. 4. 1. Второстепенните ударения не се отбелязват, вж. например 

ïëîäîíî`ñíà (с. 149) и ðóêîäý`ë·å (двукратно на с. 155). 

5. 4. 2. Ако думата е съкратена с титла или по друг начин и гласната под 
ударение не е изписана, ударението не се отбелязва. Ако думата е съкратена, 
но гласната под ударение е изписана, Матей Преображенски отбелязва 
ударението (вж. примерите тук, т. 3. 1., 3. 2. и 7.3.). 

5. 5. Смислоразличителна функция на ударението. Чрез изписване на 
ударението се различават предлогът по и формообразуващата частица по, с 
която се образуват сравнителните степени на прилагателните имена и на 
наречията. Над предлога ïî не се пише ударение, вж. ïî áî`ëãàðñêè (с. 149) и ïî 

ìîëäîâà`íñêè (с. 182). Над частицата ïî’ се пише вария, вж. ïî’ ìà`ëàêú (с. 171), 

ïî’ ìíî`ãó (с. 180), ïî’ ãóëå`ìè÷êè (с. 181), ïî’ ðý`äêî (с. 181), ïî’ ãóëå`ìè÷êà (с. 182), 



ïî’ êðà`ñíà (с. 182, 188, 189), ïî’ ïðå`äíè òå (с. 225), ïî’  ãóë`ìà  (с. 189, 199), ïî’ 

íàïðå`äú (с. 154, 198).  

Чрез изписване на ударението се различават съюзът пък и наречието 
пак. Както съюзът, така и наречието се пишат с буквата à, но Матей 

Преображенски не поставя ударение над съюза, а над наречието пише 
ударение, срв.  ïàêú (с. 184, 185) и ïà`êú  (двукратно на с. 159; с. 160, 204; 

двукратно на с. 208; двукратно на с. 209). 
6. Място на придиханието и на ударението. 
6. 1. Място на ударението над буквата ¥. Когато над буквата ¥ се 

поставя ударение, то се пише над втората съставка на буквата, както е 
възприето и в черковнославянските книги, например ð¥`áà (двукратно на с. 

156), á¥`õú (с. 152), á¥`äåN (с. 147), w„áèêîë¥`õú (с. 148). 

6. 2. Място на придиханието над буквите ¹ и ÿ. Матей 

Преображенски пише буквите ¹ и ÿ само в абсолютното начало на думите, 

както е прието и в черковнославянските книги (Карагюлевъ – Бакаловъ 1900: 
8, 10; Атанасий 1986: 11; „Àëv`ï·è‡ 1991: 18), затова над тези букви той поставя 

придихание. Придиханието над ¹ и  ÿ се пише над втората съставка на 

буквата, вж. ¹„íè`ë·è‡ (с. 147), ¹„ñòðî`è (с. 153, 154), äî êàò± ¹„ìð©’ (с. 167), ñà 

¹„á©`ðíàa (с. 208), ¹„òè`âàѓ (с. 169), ÿ„äå`øè (с. 215). 

6. 3. Място на придиханието над главни букви. Когато дадена дума 
започва с главна буква, Матей Преображенски изписва придиханието над 
буквата, например È„ (с. 147, 149). 

6. 4. Комбинации от придихание и ударение (исо и апостроф). В 
черковнославянските книги има два вида съчетания на придихание и 
ударение – исо и апостроф (Карагюлевъ – Бакаловъ 1900: 14). В РС е 
засвидетелствано само исо. То представлява съчетание от леко придихание и 
остро ударение, като придиханието се намира на първо място. Исо в 
проучвания текст се пише според черковнославянските правописни правила 
– над буква за гласен звук, която е ударена и се намира в абсолютното начало 
на думата, вж. èˆìú (трикратно на с. 173), èˆìåòî (с. 149), íå èˆìàøú (с. 197), § 

îˆäàðà (с. 210), àˆçú (трикратно на с. 147; с. 153, 163). 



Исо над буквите ¹ и ÿ също така се поставя над втората съставка на 

буквата, както се пише и придиханието, например íà ¹ˆ÷èøú (с. 152), ¹ˆíãîðè 

òå (с. ІІ), § ¹ˆñòú (с. 154), ¹ˆìíà òà (с. 186), íà ¹̂ì©’ (с. 167), ÿˆâíî (с. 153), ÿˆìà 

(с. 166), w„ ÿˆâëøèõñ (с. 298), ÿˆâý (с. 147).  

Когато главна буква означава ударена гласна, исото се пише над 
буквата, вж. ˆÀçú (с. 152). 

7. Особености.  
7. 1. Над енклитичното местоимение è„ ’ (лично или притежателно) Матей 

Преображенски пише леко придихание и тежко ударение, а над 
съчинителния съединителен съюз è„ – леко придихание. Различаването на 

съюза от местоимението се постига чрез надредните знаци, вж. è„ ’ (дателен 

падеж ед. ч. на с. 199, 200) и è„ (седем пъти на с. 198). 

7. 2. Над винителната форма на третоличното местоимение за ж. р. ед. ч. 
я се пише съчетание от леко придихание и тежко ударение, вж.  „ ’ (с. 149). 

7. 3. Букви, изписани като надредни знаци. В РС са засвидетелствани 
случаи, в които отделни букви от края на думите са изписани в надредна 
позиция. По този начин са изписани думи, които се намират в началото, в 
средата и в края на реда, вж. следните примери: 

А. в началото и в средата на реда: ïðî`êëѓ (с. 154), ðà`áîòåa (с. 155), äà 

õâà`ëèѓ (с. 184), w„ñòà`íàa (с. 198), ãîâî`ðåa (с. 204), ïîïè`òàN (с. 204), äà á¥`äåN (с. 

147), ñà ¹„á©`ðíàa (с. 208), âè`äýM (с. 225); 

Б. в края на реда: íåìîæàa (с. 151), ôà`òèM (с. 156), ïîëó`÷èa (с. 157), å„äèO (с. 

162), ¹„òè`âàѓ (с. 169), ðå`êîa (с. 159, 183), ì¥`ñëýa (с. 196), íå íàìå`ð¥a (с. 159), äà  „’ 

’ ïè`òàN (с. 202), ñîãðýøà`âàѓ (с. 206), ôà`òèa (с. 219), ïè`øa (с. 221), íåñìý` a (с. 221), 

íèñ©`ìú ñà ¹„âý`ðèM (с. 223), øà ñà ïî`ëçîâàN (с. 224). 

Навярно Матей Преображенски се старае да спестява място и затова 
прибягва по-често към съкращаване на думи по посочения тук начин. Този 
способ обаче не е последователно използван. Открити са случаи, в които една 
и съща дума е изписана по различни начини, вж. например öðЌêwâ± (с. 225) и 

öð ЌêwB (с. 298), å„äè`íú (двукратно на с. 163) и å„äè`í± (с. 164), ãëý`äåõ± (с. 162) и 

ãëý`äàa (с. 177). Дори и думи, които се намират в края на реда, невинаги се 

пишат еднакво, например ì¥`ñëýõ± (с. 163) и ì¥`ñëýõú (с. 164). 



II. Надредни знаци в печатните книги на Матей Преображенски. 
Пет от книгите на Матей Преображенски (МК, ПОГ, ПРВ, ПИД и ЗП) са 

отпечатани с черковнославянската кирилица5, а последната му печатна книга 
(П) е издадена с гражданската азбука6. 

Отдавна е посочено, че Матей Преображенски използва 
черковнославянската кирилица поради религиозни съображения, тъй като 
самият той е убеден християнин и при това е монах (Бурмовъ 1935: 233, кол. 
1), а и образованието му е религиозно (Братанов 2006а: 25). Освен това 
Матей Преображенски схваща черковнославянската азбука като изконната 
наша азбука (Братанов 2006а: 29). Жанрът на съответната книга не оказва 
влияние върху избора на шрифта – с черковнославянската кирилица са 
отпечатани сборници, съдържащи религиозни текстове (МК и ПОГ); книга, 
посветена на религиозни теми (ЗП); религиозно-нравоучителна книга (ПРВ); 
книга със светско съдържание (ПИД). Отпечатването на П, която съдържа 
само произведения със светски характер, с гражданския шрифт обаче 
показва, че Матей Преображенски се съобразява с все по-разширяващото се 
присъствие на гражданската азбука в нашата книжнина през третата четвърт 
на ХІХ век (за постепенното налагане на гражданската азбука в нашата 
книжнина от средата на ХІХ в. вж. Русинов 1985: 25). 

Книгите, отпечатани с черковнославянската азбука, са набрани без 
надредни знаци, макар че печатницата на Дунавската област разполага и с 
надредните знаци7.  

Надредни знаци присъстват само в отделни малобройни случаи в 
печатните книги на Матей Преображенски. По-често са изписани надредни 
знаци само над буквите å, è, y (¹) и ÿ, когато те се намират в абсолютното 

начало на думата. В тези случаи обаче е налице значително разнообразие, вж. 
например è„çãó’áåíî (ПИД, с. 27), è„çëi (ЗП, с. 7), è„çú (ПРВ, с. 8), äà è„ìàøú 

(ПРВ, с. 8), y„òýøåíiå (ПИД, с. 3), y„òýøè (ПИД, с. 59), y„ñòà òà è„ìú (ЗП, с. 18), 

y„÷åíiå (ЗП, с. 29), ùå ñ ¹„ì¥ñëè (ЗП, с. 5), äà íå ÿ„äå (ЗП, с. 228), ÿ„ç¥÷íèö¥ 

(ЗП, с. 204), íå ÿ„äå (ЗП, с. 213), 2…ðåòèêú (ПРВ, с. 92), ¹…ëîâè (МК, с. 45), 

¹…ãîäíèö¥ (МК, с. 47), 2ˆäèíú (ПРВ, с. 17), yˆïîòðýáëâ©òú (МК, с. IV), 

yˆòýøåíi (ПИД, с. 11), ñà yˆäàâèëî (ПИД, с. 7), ¹ˆ÷àñòíèö¥ (ЗП, с. 7), ÿˆä©òú 

(ЗП, с. 247), y†âýðåííî (ПИД, с. 59), y†êðýïâà (ПИД, с. 10), ñà y†òýñíè (ПИД, с. 

10), y†ñýòèøú  (ПИД, с. 10), ¹\ñòðîåíí¥ (ЗП, с. 4), ñà ¹\ìèëè (ПРВ, с. 10). 



Понякога леко придихание се пише дори над буква за гласен звук, която се 
намира в средисловие, вж. Ôðy„ãiè‡ñêiè‡ (МК, с. 41). 

Над буквата ¶, намираща се в началото на думата, Матей Преображенски 

поставя една точка или гъсто придихание, вж. iêîíà (ПИД, с. 26), iêîí© ò© 

(ПИД, с. 27), ¶†êîí© ò© (ПИД, с. 11). Когато буквата ¶ се намира в средисловие, 

над нея се пише една точка, а по-рядко – две точки, вж. например Õðèñòiàíèíú 

(ПРВ, с. 14) и âñýê·è‡ (ПРВ, с. 14). 

В печатните книги на Матей Преображенски ударението по правило не 
се отбелязва. Случаи, в които то е изписано, са голяма рядкост, вж. например 
íà’ äýñè è„ìàëî (ЗП, с. 42) и ïàðà’ (ЗП, с. 90). Открити са и грешки при 

изписването на ударенията, вж. è„çãó’áåíî (ПИД, с. 27) и êóˆïè (ПИД, с. 22).  

Матей Преображенски пише надреден знак с вид на ударение над 
енклитичното местоимение за ж. р. ù (лично или притежателно), за да 
различава местоимението от съюза и (конкретни случаи на изписване на è’ вж. 

например в ПИД, с. 4, 6, 7, а на è„ – в ПИД, с. 3). В книгата П обаче, той не 

поставя този надреден знак над местоименната форма, а изписва 
местоимението с буквата й (вж. например П, с. 99). 

Над главни букви, намиращи се в началото на думата, най-често не се 
поставя надреден знак. В спорадични случаи над буквата I се поставят две 

точки или исо, вж. ²óñòèíiàíîâ¥ (ПИД, с. 37) и ˆIòàëià (ПИД, с. 36). 

В печатните книги на Матей Преображенски не се употребяват паерчик 
и титли. Думи, които в черковнославянските книги се съкращават чрез титла, 
тук са изписани без съкращение, вж. например Áîãú (ЗП, с. 54, 57), Ãîñïîäü 

(двукратно в ЗП, с. 128), Õðiñòîñú (ЗП, с. 72), Áîãîðîäèöà (ЗП, с. 54), Àíãåë¥ òý 

(ЗП, с. 64). 
Числени стойности в разглежданите книги се означават почти винаги с 

цифри, а не с букви, както е в черковнославянските книги. В редките случаи, 
когато Матей Преображенски употребява букви с тяхната числена стойност, 
той не пише титла над буквата, вж. ài äåíü (МК, с. 39, 41). 

III. Изводи. Употребата на надредните знаци в РС в повечето случаи е 
съобразена с особеностите на черковнославянския правопис, но в отделни 
случаи се отклонява от черковнославянската правописна норма. Това е 



особено очевидно при изписването на букви като надредни знаци, а също 
така и при употребата на паерчика и на титлите8.  

Употребата на надредните знаци в Êíè`æèöà ìà`ëà и в печатните книги 

на Матей Преображенски е показателна за промените, които настъпват в 
графиката на българските книги от средата и третата четвърт на ХІХ в.: в РС 
употребата на надредните знаци е почти напълно съобразена с 
черковнославянския правопис; в МК, ПОГ, ПРВ, ПИД и ЗП вече е налице 
значително опростяване на графиката – обикновено липсват надредни знаци, 
а в случаите, където са изписани, са допуснати немалко отклонения от 
черковнославянския правопис9; книгата П е отпечатана с гражданската 
азбука и в тази книга не се поставят надредните знаци. 

Посочените факти са показателни както за развитието на 
новобългарския книжовен език през третата четвърт на ХІХ в., така и за 
стремежа на Матей Преображенски да демократизира до известна степен 
своя правопис. 

 
БЕЛЕЖКИ 

1. Предложеното съобщение е част от по-голямо изследване, в което ще 
бъдат разгледани всички особености на езика на Матей Преображенски. 

2. Ръкописният сборник на Матей Преображенски сега се намира във ф. 
21 К, оп. 1 (фонд на Народното читалище “Съединение” – с. Михалци, а. е. 
95а) на Окръжния държавен архив – В. Търново. Изказвам своята искрена 
благодарност на специалистите от Архива, които ми съдействаха да работя 
със сборника. 

3. В предложеното съобщение Ръкописният сборник на Матей 
Преображенски ще бъде означаван със съкращението РС или със заглавието 
Êíè`æèöà ìà`ëà. Кратки сведения за съдържанието на РС вж. в Братанов 

2006: 87. Българската част на РС обхваща автобиографични бележки (с. І – 
ІІ), исторически бележки (с. ІІІ) и ×ó`äíîå ïîâýñòîâà`í·å, ùó ñà ñëó`÷è âú íà`øè òå 

äíè’: § å„äè`íú î„ö Ќú ïóñòèííîëþ`áí¥è‡ • (с. 147 – 227), а останалите части на 

Êíè`æèöà ìà`ëà са на черковнославянски език. 

4. Опис на печатните книги на Матей Преображенски вж. в следните 
трудове: Теодоровъ-Баланъ 1909: 806, кол. 2 – 807, кол. 1, № № 9070 – 9073; 
Погорелов 1923: 531, № 863; 552, № 936; 603 – 604, № 1132; 604, № 1133; 651, 
№ 1309; Стоянов 1957: 287, кол. 1 – 2, № № 6070 – 6075; Ковачев 1986: 3 – 4; 



Ковачев 1988: 133 – 134; Братанов 2009. Тук ще означавам печатните книги 
на Матей Преображенски със следните съкращения: ÌÎËÅÁÍÜI ÊÀÍÎÍÜI – 

със съкращението МК; ÏÎÄÎÁÜIÈ íà îñüìòýõú ãëàñîâå – с ПОГ; ÏÐÈÒ×È 

ÂÀÐËÀÀÌÎÂÜI – с ПРВ; ПОВÝСТИ НА ИЗГУБЕНО-ТО ДÝТЕ – с ПИД; 

ЗАЩИТА НА ПРАВОСЛАВIЕ ТО – със ЗП; ПРИКАСКИ или 
Нравоучителни примýри – с П. 

5. За графичните особености на сборника МК вж. Братанов 2008. 
6. За графичните особености на книгата П вж. Братанов 2007. 
7. Това се доказва от факта, че някои от цитатите на черковнославянски 

език, включени в печатните книги на Матей Преображенски, са набрани с 
надредните знаци (така са отпечатани например цитатите на 
черковнославянски език в ПИД, с. 2). 

8. Както посочват Кл. Карагюлев и И. Бакалов, съкращаванията на думи 
чрез титли в черковнославянските писмени текстове „с© пó-чести и за нýкои 

с© дадени много тънки правила” (Карагюлевъ – Бакаловъ 1900: 13, бел. под 

л.). 
9. Грешките при употребата на надредните знаци в печатните книги на 

Матей Преображенски не се дължат на книжовника, а на Дунавската 
печатница. Това се доказва от липсата на подобни грешки в РС. 

 
ИЗТОЧНИЦИ 

1. Êíè`æèöà ìà`ëà, ñîäåðæà`ùà âú ñåáý’ ¹„ñòà`âú ÷èíîïîëîæå`í· 

ìîíà`øåñêàãw îˆáðàçà. w„áðýòà`þòñ æå è„ è„í¶`è ïîëý`çíýè‡ø· ñëîâýñà’ ñòЌ¥`õú î„öЌú • 

Ñïè`ñàíí¥ ìàò»å`åì± ìîíà`õîN, æè`òåë òåðíîâîäåðâå`íòñêàãw ìîíàñòèð’, 

ïðåwáðàæå`í·å ãäT†íå, çà ñâîþ’ ïî`ëçó, è„ ïîòðå`áó. âú ëý`òî § õðT†òà’. &à§í Ќã. ìT†öú 

ôåvðóà`ð·è‡.  

2. ÌÎËÅÁÍÜI ÊÀÍÎÍÜI Êî ñâòîìó ñëàâíîìó ìó÷åíèêó ÌÈÍÝ çà èçãóáåíà 

âåùü. è Êî ñâ. ñâùåííîìó÷åíèêó ÀÍÒÈÏÝ Çà ç©áîáîëü è ãëàâîáîëú è çà äðóãè 

áîëýñòè. ÑÚÑÒÀÂÈËÚ Ì. ÏÅÒÐÎÂÚ Ìîíàõú ñâòî Ïðåîáðàæåíåöú âú Òüðíîâñêî 

îêðóæiå. Русчюкъ, Âú Ïå÷òíèö©ò© íà Äóíàâñê©ò© îáëàñòü, 1867, 47 с., 80. 

3. ÏÎÄÎÁÜIÈ íà îñüìòýõú ãëàñîâå Çà îáó÷åíiå íà íîâîíà÷àëí¥òå, ñúáðàí¥ èçú 

öüðêîâí¥òå êíèãè; îòú ÌÀÒÅÀ ÏÅÒÐÎÂÚ Ìîíàõú ñâòî Ïðåîáðàæåíåöú âú 



Òüðíîâñêî îêðóæiå. Русчюкъ, Âú Ïå÷òíèö©ò© íà Äóíàâñê©ò© îáëàñòü, 1867, 45 

с., 160. 
4. ÏÐÈÒ×È ÂÀÐËÀÀÌÎÂÜI ñú äðóãè iîùå ïðèáàâëåí· nòú ïðîëîãà, è îòú 

äðóãè êíèãè ñúáðàëú è Íà ïðîñòî Áúëãàðñêè ïðèâåëú Ì. ÏÅÒÐÎÂÚ ìîíàõú ñâòî-

ïðåîáðàæåíñêiè‡ âú Òüðíîâñêî îêð©æiå. РУСЧЮКЪ, Въ Печатниц©т© на 

Дунавск©т© область, 1868, 103 с., 80. 

5. ПОВÝСТИ НА ИЗГУБЕНО-ТО ДÝТЕ. И ВЕЛИСАРIА, 

военачалникъ-тъ на Iустинiана великаго. преписалъ и поправилъ Маттей 
Петровъ. Ìîíàõú Ñâòîïðåîáðàæåíñêiè‡ въ Тьрновско окр©жiе. РУСЧЮКЪ, Въ 

печатницата на Дунавската область, 1870, 72 с., 80. 
6. ЗАЩИТА НА ПРАВОСЛАВIЕ ТО нападнато отъ протестантскитý 

миссiонеры съсъ разны брошуры. Издалъ М. Петровъ ìîíàõú ñâòî-

ïðåîáðàæåíñêiè‡. РУСЧЮКЪ, Въ книгопечятниц©т© на Дунав. Область, 1870, 

276 с., 80. 
7. ПРИКАСКИ или Нравоучителни примýри за прочитанiе на всýкиго, 

който желае своето поправленiе. събралъ и нарýдилъ Монахъ Маттей 

Петровъ Прýображенскiй. Изданiе първо. Руссе, Въ печятницата на 

Дунавската область, 1872, 136 с., 80.  
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