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Morphological peculiarities of the manuscript collection of Mathey Preobrazhenskiy. In the report 

the peculiarities to the adverbs and the ejaculations used in the manuscript collection, written by Mathey 
Preobrazhenskiy in 1853, are heard. Use of those incommutable parts of the speech is viewed and their 
meaning is mentioned. It’s about researching of the language of this Renaissance literary person. 
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В предложения доклад ще бъдат разгледани особеностите на наречията и на 

междуметията, употребени в българската част на Ръкописния сборник на Матей 
Преображенски (по-долу сборникът ще бъде означаван със съкращението РС или със 
заглавието Êíè`æèöà ìà`ëà)1, съставен през 1853 – 1855 г. Черковнославянската част на 
РС няма да бъде проучвана тук, тъй като тя не е съчинение на Матей Преображенски. 

1. Наречия. 
Наречията2, използвани в Ръкописния сборник, общо взето не се различават от 

употребяваните в съвременния български книжовен език наречия.  
1. 1. При част от наречията са засвидетелствани варианти, които не се различават 

по значение, например íè`êàäå (с. 150) и íèãäý’ (двукратно на с. 152; с. 154, 155, 158, 

219), òà`ìú (с. 148, 158, 159, 168, 183, 192) и òà`ìw (с. 148, 149). 
1. 2. Наречията, употребени в РС, са от различен произход – български (например 

ïðå`æäå на с. 147; Ïî`ñëý на с. 148, 157, 180, 190, 208; âå`êè на с. 151; äîáðý’ на с. 164, 188, 

199, 208, 209, 221; ÿˆâíî на с. 153) и турски (вж. например áå`ëêèìú на с. 159, õè`÷ü на с. 

150, 209 и ñà`ëòú на с. 154, 163). Някои от наречията са с книжовен произход, например 

âýñìà’ (с. 149), ñå`ìî è„ î„íà`ìî (с. 177). 
1. 3. Степените за сравнение на наречията са образувани аналитично – с 

частиците ïî и íàè‡, прибавени към положителната степен на наречието, вж. ìíî`ãó (с. 151, 

154, 156) и ïî’ ìíî`ãó (с. 180), Ïî`ñëý (с. 148, 157, 180, 190, 208) и íàè‡ ïî`ñëý (с. 192, 206). 
Открит е и случай, в който значението на наречието е усилено чрез повторение, 

вж. „È òàêà’ ñêî`ðw ñêî`ðw ïî âîçäó`õú âàðâå`øè (с. 189). 

1. 4. По състав наречията са два вида – прости (вж. например òà`ìú на с. 148, 158, 

159, 168, 183, 192; òó`êà на с. 150, 156; ãäý’ на с. 164, 200; äîáðý’ на с. 164, 188, 199, 208, 

209, 221; ïî`ñëý на с. 154, 155, 178, 203, 218) и сложни. Сложните са образувани от 

предлог и наречие, например § â©`íú (стр. 153), § ãäý’ (с. 158, 188), § ãäý`òî (с. 205), íà 

ãî`ðý (с. 219), íà ãî`ðå (с. 158; двукратно на с. 160), íà äî`ëó (двукратно на с. 158; трикратно 

на с. 159), § äî`ëó (с. 162), § òó`êà (с. 147), äî òó`êà (с. 150; двукратно на с. 159), íà â©`íú (с. 

157); от предлог и съществително име, например áåç± áðî`è‡ (с. 151), âî èñ̂òèííó (с. 149, 159 

185); от два предлога, вж.íàçà`äú (с. 159, 208) и íàçà`òú (с. 163), ïî’ íàïðå`äú (с. 198). 



1. 5. В РС са засвидетелствани наречия, образувани от прилагателни имена, от 
съществителни имена, от числителни имена и от местоимения. 

1. 5. 1. Наречия от прилагателни имена. Повечето наречия, открити в Êíè`æèöà 

ìà`ëà, са образувани със словообразувателната наставка -о или -е от прилагателни 
имена, които в мъжки род ед. ч. завършват на съгласен звук. Тези наречия съвпадат с 
формата на съответното прилагателно име за среден род ед. ч. (вж. [7, c. 443; 6, c. 
391]), например ÿˆâíî (стр. 153), ñòðà`øíî (стр. 153, 157, 158), ñè`ëíî (с. 158), ÷å`ñòî (с. 151), 

âå`ñåëî (с. 178), ïðåðà`äîñòíî (с. 178), ïîäî`áíw (с. 181), ëå`ñíw (с. 176), òè`õw (с. 199), äîáðå’ (стр. 

153), äîáðý’ (с. 164, 188, 199, 208, 209, 221). Друг завършък има наречието ìó`æåñêè (с. 
153; вж. [7, c. 443]). 

1. 5. 2. Наречия от съществителни имена. Тези наречия са свързани със стари 
падежни форми, вж. ðî`äîìú (с. 149) и äý`ëwì± (с. 173). 

1. 5. 3. Наречия от числителни имена. От ср. р. ед. ч. на числителните имена е 
образувано наречието ïå`ðâî (с. 156; срв. [8, c. 228]). 

1. 5. 4. Наречия от местоимения: òà`ìú (с. 148, 158, 159, 168, 183, 192), ãäý’ (с. 
164, 200) и др. 

1. 6. В Êíè`æèöà ìà`ëà са засвидетелствани наречия за място, за време, за начин, 
за количество и степен, за причина и цел, за логическо уточняване. 

1. 6. 1. За място: òà`ìú (с. 148, 158, 159, 168, 183, 192), òó`êà (с. 150, 156), § â©`íú 

(стр. 153), íèãäý’ (двукратно на с. 152; с. 154, 155, 158, 219), äàëå`÷ú (с. 154), âõðå`òú (така! 

с. 155), äî òó‘êà (с. 150; двукратно на с. 159), äî êðà`è‡ (с. 152), íà â©`íú (с. 157), íà äî`ëó 

(двукратно на с. 158; трикратно на с. 159), íà ãî`ðå (с. 158; двукратно на с. 160), ãäý`òî (с. 

183, 208), íàçà`äú (с. 159, 208), äàëå`÷ú (с. 161), § ñðå`ùà (с. 161, 164), íè`êàäå (с. 150), ãäý’ 

(стр. 164, 200), ñå`ìî è„ î„„íà`ìî (с. 177), § ãäý’ (с. 158, 188, 200), § ãäý`òî (с. 205), íå`ãäý (с. 

158, 184), íà ãî`ðý (с. 219), § ñðå`ùà (с. 161, 164). 

1. 6. 2. За време: ïðå`æäå (с. 147), Ïî`ñëý (с. 148, 157, 180, 190, 208), ïî`ñëý (с. 154, 

155, 178, 203, 218), âå`êè (с. 151), äî ñèãà’ (с. 152), ïî’ íàïðå`äú (с. 154), êîãà`òî (с. 155), òó`òàêñè 

(с. 153). 
1. 6. 3. За начин: äîáðå’ (стр. 153), äîáðý’ (с. 164, 188, 199, 208, 209, 221), ÿˆâíî (стр. 

153), ñòðà`øíî (стр. 153, 157, 158), ïà`êú (с. 148, 155, 159), ñè`ëíî (с. 158), ðî`äîìú (с. 149), 

÷å`ñòî (с. 151), ìó`æåñêè (с. 153), âå`ñåëî (с. 178), ïðåðà`äîñòíî (с. 178), ñêî`ðw (с. 210), ïîäî`áíw (с. 

181), ëå`ñíw (с. 176), òè`õw (с. 199), äý`ëwì± (с. 173). 

1. 6. 4. За количество и степен: ìà`ëêî (с. 148), ìíî`ãó (с. 149, 151, 154, 156), âýñìà’ (с. 

149), õè`÷ü (с. 150), áåç± áðî`è‡ (с. 151). 

1. 6. 5. За причина и цел: çàùî òî (с. 149, 152). 

1. 6. 6. За логическо уточняване: âî èˆñòèííó (с. 149, 159), ÿ∀âíî (с. 153) 



1. 7. Със значение на наречия се употребяват и някои изрази: âòî`ðè ï©`òü (с. 148), 

ï`òú êà`òà (с. 171), ñòî’ êà`òà (с. 171). 
2. Междуметия.  
В българската част на РС са употребени сравнително малко междуметия. Причина 

за това е обстоятелството, че жанрът на текста (описание на религиозни видения) 
предполага изказване на относително еднообразни чувства – съжаление за 
направените в миналото грехове и обръщение към светии. 

В РС е засвидетелствано само едно звукоподражателно местоимение – àˆõú. 

Всички останали междуметия са възклицателни – w„, ãî`ðå, ãî`ðêî, òå`øêî, õå`è‡, ¹„â¥’, w„õú, 

à„ìè`íú
3. 

Звукоподражателното междуметие àˆõú е използвано в разказ за една авлига, която 

е казала молитвата „Отче наш”. Разказвачът съобщава: Òîâà’ (молитвата – в с. м. – И. 

Б.) êàòî è„ç±ãîâî`ðè, òó`òàêñè ôð©`êíàõà, è„ ñè`÷êèòå è„ç±âè`êàõà: àˆõú, àˆõú, àˆõú: à„ ïî ìî`è‡òî ìíý`í·å ãî 

ðàçóìý`õ±, äà å„ ’, à„ìè`íü, à„ìè`íü, à„ìè`íü . (с. 183). Със същото междуметие завършва и 

българската част на Êíè`æèöà ìà`ëà, вж. è„ äà õâà`ëѓ ñïTë íà`øåãw ¶„è Ќñà õðTòà’, ñèãà’ è„ â¥`íàãè, è„ 

âú áåç±êðà`è‡í¥ òå âý`êwâè, à„ìè`íü (с. 226 – 227). 

С междуметието w„ се изразяват възмущение (вж. w„‚ áðà`òå, çàùî’ ñè òîëè`êî áåç±ó`ìåíú; на 

с. 150 и w„‚ áðà`òå, çà ìåíå íå ïè`òàè‡, ÷è à„êî ôà`òå äà òè ãîâî`ðå, øà ñà ÷ó`äèøú: на с. 150), 

учудване (w‚„ áðà`òå! ñà`ëòú âú ïóñòè`í òà ëè å„ ’ïîêà`í·å; на с. 154 – 155; w„‚ ÷ëЌ÷å, çàùî’ ñà 

ñìóùà`âàøú ñîñú ïî`ì¥ñëà ñè; на с. 202), възторг (w„‚ áæ Ќå áëЌã¶`è‡ на с. 156, 184, 189; w„‚ ñëà`âà òåáý’ 

ãäTè! на с. 165; w„‚ áæ Ќå áëЌã¶`è‡ è„ âñåìëЌòèâ·è‡! на с. 165; w„ áëЌæå`íí¥ â¥ ãîñïîæè’! на с. 200; w„ áëЌæå`ííà! 

на с. 203; çíà`ìú w„‚† ãïTæå’, è„ ñ©`ìú ÷è`òàëú, çàùî, êîè`òî çà áãЌà ¹„ìè`ðàòú, ÷è æèâý`òú âîâý`êè на с. 

204) и скръб (w„ ãî`ðêî ìå`íå! на с. 166). Междуметията w„‚õú, ãî`ðå, ¹„â¥’, ãî`ðêî и òå`øêî 

изразяват съжаление, вж. w„‚õú òå`øêî ìå`íå w„êà`ííîìó! (с. 166), ¹„â¥’ ¹„â¥’! w„‚ ãî`ðå ìíý’! (с. 

166), w‚ ãî`ðêî ìå`íå! (с. 166). Междуметието õå`è‡ е използвано при обръщение (вж. õå`è‡ õåè‡! 

á¥å`øú ìà ò¥’, à„ìà àˆçú íå`ìà äà òà w„ñòà`â, à„ìè øà íà ãëàñå’ âú áëó`äú äà ïà`äíèøú, ñîñú æåíà’ § 

ãðà`äà ñèãèøî`ðà: на с. 153). Междуметието à„ìè`íú изразява съгласие (вж. по-горе). 

Междуметията w„, ãî`ðå, ¹„â¥’, à„ìè`íú, w‚õú са от книжовен произход4, а междуметията 

àˆõú, ãî`ðêî, òå`øêî и õå`è‡ са народни по произход. 
 

БЕЛЕЖКИ 
1. РС сега се намира в Окръжния държавен архив – Велико Търново, ф. 21 К, оп. 1 

(фонд на Народното читалище “Съединение” – с. Михалци, а. е. 95а). Кратки сведения 
за откриването на Êíè`æèöà ìà`ëà и за съдържанието ù вж. в [4, с. 86]. 

2. Поради напълно разбираемите ограничения в обема на предложения доклад, 
тук ще разгледам само някои от особеностите на наречията. По-пълно изследване на 
наречията, употребени в Êíè`æèöà ìà`ëà, ще представя в друго изследване. 



3. Думата амин е определена като междуметие в [РБЕ, с. 247, кол. 1]. За 
произхода и значението на тази дума вж. [3]. 

4. Междуметията, които се употребяват в черковнославянския език, вж. в [5, с. 92; 
2, с. 71; 1, 151]. 

 
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 ãäTíå, çà ñâîþ’ ïî`ëçó, è„ ïîòðå`áó. âú ëý`òî § õðTòà’. &à§íЌã. 

ìTöú ôåvðóà`ð·è‡. – Окръжен държавен архив – Велико Търново, ф. 21 К, оп. 1 (фонд на 
Народното читалище “Съединение” – с. Михалци, а. е. 95а). 
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