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Матей Преображенски е eдин от най-видните наши възрожденци, работили през
третата четвърт на ХІХ век (сведения за живота на Матей Преображенски вж. в [5, c. 25
– 26] и посочената там библиография). Той е революционер, създател на училища,
инициатор за основаване на читалища, народен будител, автор на оригинални
изобретения и известен народен лечител.
Приживе Матей Преображенски е също така и популярен книжовник (сведения за
книжовната му дейност вж. в [5, с. 27 – 28]). Навярно най-ранният негов книжовен труд е
Ръкописният сборник, написан през 1853 – 1855 г. и озаглавен Êíè`æèöà ìà`ëà (по-долу
сборникът ще бъде означаван със съкращението РС или със заглавието Êíè`æèöà ìà`ëà;
в [4, с. 87] са дадени кратки сведения за съдържанието на РС, за неговото откриване и
за изследванията, разглеждащи тази ръкописна книга).
На езикa на Êíè`æèöà ìà`ëà досега са посветени две езиковедски изследвания, в
които се изясняват графичните особености на сборника [4, с. 87 – 90] и особеностите на
ятовия преглас [6, с. 26 – 30]. В предложения доклад ще разгледам употребата на
буквите å, ¤, è, è‡, ·, î, w, §, ¹, ó, ù, ú, ü, ¾, » и v в българската част на Êíè`æèöà ìà`ëà (за
буквения състав на РС вж. [4, с. 88]; при избирането на буквите, които ще разгледам подолу, и на използвания метод на изследване използвам като образец [8, c. 36 – 45] с
цел да се осигури съпоставимост).
1. Употреба на буквата å. В черковнославянските печатни текстове се спазват
точно установени правила за изписване на буквата е. Начално е (2) се пише в началото
на думата и в краесловие (след буква за гласен звук), а в средата на думата се
употребява само за различаване на еднакво звучащи граматически форми. Във всички

останали случаи гласната [е] се означава със средисловно е (å) [7, с. 8; 2, с. 11; 1, с.
18]. В РС тези правописни правила не се следват и не се различават 2 и å. Матей
Преображенски пише буквата å в началото, в средата и в края на думите, вж. å„äè`íú (с.
147, 149, двукратно на с. 163), å„äè`í± (с. 164), å„äâà`ì± (с. 163), áåç± (с. 163), ïå`í÷ó (с. І), ñåñòðà’
(с. І), ïðåñòà`âèõàñ (с. І), ïðåñòà`âèñ (с. ІІ), ãåw`ðãè (с. ІІ), ìåџ¶`òú (с. ІІ), òå`ðíîâî (с. ІІ), ¶„ãó`ìåíà (с.
148), êî`ðåíú (с. 152), ïðåêðà`ñíà (с. 149), âîç±äèõà`í·å (с. 165), æåëà`í·å (с. 148), ðîæäå`í·å (с. І),
ïîñòðèæå`í·å (с. І), ×ó`äíîå (с. 147), íå (с. 151), äî`è‡äå (с. 147), ïîâýñòîâà`í·å (с. 147), áðà`òå (с.
150). Със същата буква се пише и формата на спомагателния глагол за 3 лице ед. ч.
сегашно време, вж. „å’„ (с. 149, 150).
2. Употреба на буквата ¤. Буквата ¤ в проучвания текст се използва както със
звуковата си стойност, така и с численото си значение. Тя се среща в началото на
думата ¤ëî’ (с. 147, 170, 199). Другите думи, които според правилата на
черковнославянския правопис започват с буквата ¤, не са засвидетелствани в РС
(списък на тези думи вж. в [7, с. 12; 2, с. 11; 3, с. 175 – 180; 1, с. 18]). С числената си
стойност буквата ¤ е употребена в съдържанието на РС (с. 296, 297).
3. Употреба на буквата è. В РС буквата è се пише в началото, средата и в края на
думите, например è„ìà`ëw (с. 159), íå á¥’ è„ìà`ëî (с. 158), êîëèëî’ (с. 160), êîëèëî’ òî (с. 160, 212),
å„äè`íú (с. 147, 149, двукратно на с. 163), ãåw`ðãè (с. ІІ), êw`ñòè (с. 167). Употребата ù е
съобразена с правилата на черковнославянския правопис (срв. [2, с. 11; 1, с. 18]).
4. Употреба на буквата è‡. Буквата è‡, употребявана в черковнославянските книги
от ХVІ в. насам [2, с. 11], означава фонемата [й], вж. ìî`è‡òî (двукратно на с. І), ìà`è‡êà (с.
І), íàè‡ ïî`ñëý (с. 192), ïëåíå`íí¥è‡ (с. 167), íý`êîè‡ (с. 159, 224) и í`êîè‡ (с. 154, 162, 185, 186).
5. Употреба на буквата ·. Матей Преображенски пише буквата · според правилата
на черковнославянския правопис (за употребата на тази буква в черковнославянските
книги вж. [7, с. 10 – 11; 2, с. 11; 1, с. 18]. Тя се пише в следните случаи:
5. 1. Пред буква за гласен звук, например ïîñòðèæå`í·å (с. І), áæЌ· (с. 147), áëЌãîïð·`òíà
(с. 150), äà ãî á¶` (с. 152), á¶`õú (с. 153), ø¶`õú (с. 186), ãóëå`ì· (с. 169), âåëåõâàëå`í·þ (с.
222), ñêð¶`åíw (с. 181), § ãåì¶` òà (с. 225), ïð·`òåëñòâî (с. 218).
5. 2. Пред è‡, вж. íý`ê·è‡ (с. 201), ñå`ê·è‡ (с. 177), îˆáù·è‡ (с. 147), î„êòî`âð·è‡ (с. І), à„ïð¶`ëë·è‡ (с. І),
ðàñï`ò·è‡ (с. І).
5. 3. В думи от чужд произход на мястото на грц. ι и на дифтонга ει, например
¶„çðà`èëòåíèíú (с. 223; грц. ’Ισραηλ∏της), § õð·ñòà’ (с. ІІІ; грц. Χριστ〈ς), ¶„êw`íà (с. 191; грц.
ε©κ⌠ν). Открит е и един случай, в който буквата · е употребена на мястото на
черковнослав. è, срв. íà ¶„ãó`ìåíà (с. 148) и черковнослав. è„ãó`ìåíú.

5. 4. В думи от чужд произход, при чието изписване Матей Преображенски спазва
черковнославянското правописно правило за писане на ·à вместо  (вж. ñîñú ä·à`âîëà на с.
151; íà ä·à`âîëà на с. 152; ä·à`âîëà на с. 154), на ·å вместо è‡å (вж. ¶„åðóñàëè`ìñê· на с. 147) и на
·w вместо ¸‡î (вж. ¶„wà`ííú áãЌîñëî`âú на с. 167, 225; ñòЌà`ãw ¶„wà`ííà áãЌîñëî`âà на с. 164).
6. Употреба на буквата î. В РС не се прави разлика между буквите начално о (o)
и средисловно о (î; за употребата на буквите o и î в черковнославянските книги вж. [7,
с. 9; 2, с. 11; 1, с. 18 – 19]), а буквата î се пише в началото, в средата и в края на
думите, например îˆáù·è‡ (с. 147), êîëèëî’ (с. 160), êîëèëî’ òî (с. 160, 212), ìà`ëêî (с. 148), íà
äî`ëó (с. 159), áî`ëýíú (с. 219), áî`ëýñòü (с. 205), w„äîëý`í·å (с. 152).
7. Употреба на буквите w и §. В РС буквата w се пише в началото, средата и края
на думите например w„ïèñó`âà (с. 147), w„äîëý`í·å (с. 152), w„äîëý`íú (с. 152), äà òà w„ñòà`â (с.
153), w„ñòà`âèë± (с. 151), w„ñòà`â¥õú (с. 168) w„ñ·`âàëà (с. 225), âý`êwâè (с. 227), ïîäî`áíw (с. 181),
¹∀áw (с. 165). В думи от чужд произход, буквата w съответства на грц. ω, например âú
ïðå`òwðà (с. 197; грц. πραιτ⌠ριον, лат. praetorium, черковнослав. ïðåòw`ðú), ¶„êw`íà (с. 191;
грц. ε©κ⌠ν), äà êàíwíè`ñà (с. 221; срв. грц. καν⌠ν, черковнослав. êàíw`íú), ãåw`ðãè (с. ІІ; грц.
Γε⌠ργιος), ïàõw`ì·è‡ (с. 149, грц. Παχ⌠μιος), ¶„wà`ííú áãЌîñëî`âú (с. 167, 225; грц. ’ΙωŒννης),
ñòЌà`ãw ¶„wà`ííà áãЌîñëî`âà (с. 164), à„»w`íñêà (с. 148; грц. το⎢ ∀Αθωνος). Междуметието о се
пише с буквата w„‚ (двукратно на с. 150 и на с. 165; с. 154, 156, 184, 189, 200, 202, 203,
204) – така, както се пише и в черковнославянския език [7, с. 10].
С буквата § се пишат представката от (вж. например § êðèâà`òè на с. 147; § ãîâî`ðè
на с. 154, 203; § è„äî`õú на с. 148, 160; § è∀äå на с. 153) и предлогът от (вж. § ÷ó`ìàòà на с.
І; § øà`ðêàòà на с. ІІ; § ìý`ñòî òî на с. 149; § áãЌà на с. 152; § ä·à`âîëà на с. 152; § ãðà`äà на с.
153; § ïî`ëý òî на с. 219). В наречия, образувани от предлога от и наречие, предлогът
също се пише с буквата §, вж. § òó`êà (с. 147), § â©`íú (с. 153).
Засвидетелствани са отклонения при употребата на буквата w в сравнение с
черковнославянския правопис (за употребата на буквата w в черковнославянските книги
вж. [7, с. 9 – 10; 2, с. 11; 1, с. 19]).
7. 1. В края на наречията Матей Преображенски пише както î, така и w, вж. ñå`ìî è„
î„„íà`ìî (с. 177), âå`ñåëî (с. 178), ïðåðà`äîñòíî (с. 178), ÿ∀âíî (с. 153), ñêî`ðw (с. 210), ïîäî`áíw (с.
181), ëå`ñíw (с. 176), ñòðà`øíw (с. 219), òà`ìw (с. 148, 149), ìíî`ãw (с. 175), òè`õw (с. 199), ñà`ìw
(с. 154).
7. 2. В редица случаи буквата w се употребява вместо î, например ëþáw`âú (с. 178),
§ êîëèëw’ òî (трикратно с. 161; срв. êîëèëî’ òî на с. 160, 212), äõЌw`âíw (с. 186), äðóãîëþ`áíw (с.
218), êðà`ñíw òî (с. 166), ïðåêðà`ñíw (с. 158), w„êà`ííîìó (с. 166), è„ìà`ëw (с. 159; срв. íå á¥’ è„ìà`ëî

на с. 158), § w„íîâà’ (с. 167; срв. âú îí¥` на с. 162), íå`ãwâú (с. 176), êàêw`âú (с. 179), êàêw`âú
òî (с. 172), òàêw`âú (с. 172; срв. òàêîâî’ на с. 190), w„‚õú (с. 166), äý`ëwì± (с. 173; срв. ðî`äîìú
на с. 149, черковнослав. ðî`äîìú), öðЌêwâ± (с. 225; черковнослав. öå`ðêîâü), êw`ñòè (с. 167; срв.
¹∀ êî`ñòè òå на с. 173), ñîñú ìw`ùè òå (с. 197; в непосредствена близост обаче, отново на с.
197, о. Матей пише ñîñú ìîù·’), ÷àñw`âíèêà (с. 214).
7. 3. В РС буквата w не се употребява за различаване на съзвучни граматически
форми.
8. Употреба на буквите ¹ и ó. В РС, както и в черковнославянските писмени
текстове, гласният звук [у] се означава с две синонимни букви – ¹ и ó (за изписването
на тези две букви в черковнославянските книги вж. [7, с. 10; 2, с. 11; 1, с. 18]). Буквата ¹
се пише в абсолютното начало на думата, а буквата ó – във всички останали случаи,
например ¹ˆíãîðè òå (с. ІІІ), ¹„ñòðî`è (с. 153, 154), § ¹ˆñòú (с. 154), ¹„íè`ë·è‡ (с. 147), äî òó`êà (с.
159), íà äî`ëó (с. 159), ñâîåìó’ (с. 147), íà ¶„ãó`ìåíà (с. 148). Ако от дума, започваща с буквата
¹, се образуват производни думи и/или форми и новообразуваните думи (форми) не
започват с ¹, вместо буквата ¹ се пише ó, срв. ¹ˆìíà òà (с. 186) и íà ¹ˆìú (с. 167) с
áåç°ó`ìí¥ (двукратно на с. 159), ðàçóìý`õú (с. 179) и ðàçóìý`õ° (с. 183).
9. Употреба на буквата ù. В РС буквата ù се пише според традиционната си
употреба – със звукова стойност [шт], например ê©`ùè (с. 171), ñâý`ùè (с. 187), ñîñú ìw`ùè
òå (с. 197), çà ñî`íèùà (с. 218), íèù©’ (с. 178). В два случая, които очевидно са обусловени
от действителния изговор, Матей Преображенски означава съчетанието [шт] с буквите
øò, а не с ù, вж. ãðàäèø±òà’ (с. 171) и êà·øòè`ñâàõú (с. 192).
10. Употреба на буквата ú. В разглеждания текст буквата ú се пише в
съответствие с правилата на черковнославянския правопис (вж. [7, с. 11; 2, с. 12]). Тя се
среща само след буква за съгласен звук в абсолютното краесловие, например áî`ëýíú
(с. 219), âý`òðú (с. 182, 210), äà ãëý`äàìú (с. 188), ãëý`äàõú (с. 158; двукратно на с. 173;
двукратно на с. 178), ãîëý`ìú (с. 172, 177).
11. Употреба на буквата ü. Буквата ü се употребява в съответствие с правилата
на черковнославянския правопис (вж. [7, с. 11; 2, с. 12]). Тя се пише след буква за
съгласен звук в краесловието на думите, например áî`ëýñòü (с. 205), ïî`âýñòü (с. 298),
ñâý`ùü (с. 197), ñâèäý`òåëü (с. 223), îˆãíü (с. 158), äíЌü (с. І). В РС има само един случай, в
който буквата ü се пише в средисловие – в топонима íèêîëüöå`ëü (с. 218).
В РС са засвидетелствани многобройни случаи, в които Матей Преображенски
пише паерчик вместо краесловен ер (ú или ü), например å„äâà`ì± (с. 163), áåç± (с. 163), å„äè`í±
(с. 164), íàä± (с. 171), ïà`ê± (с. 176), ãëý`äåõ± (с. 162), ì¥`ñëýõ± (с. 163), ãëý`äàì± (с. 163).

12. Употреба на буквата ¾. Буквата ¾ в проучваната част на РС е употребена
само веднъж – в съществителното име ¾àëìè’ òå (с. 184). Изписването ù е съобразено с
черковнославянската правописна норма (вж. [7, с. 12; 2, с. 11; 1, с. 19]).
В българската част на РС няма нито една друга дума, съдържаща съчетанието
[пс].
13. Употреба на буквата ». В разглежданата част на РС буквата » се среща общо
четири пъти – в съществителните собствени имена »åîô·ëà`êòà (с. ІІІ) и âà»wïå`äú (с. 157)
и в прилагателните имена à„»w`íñêà (с. І) и à„»w`íñêà (с. 148). В РС тя се пише съобразно с
черковнославянските правила за употребата на буквата » (вж. [7, с. 12; 2, с. 11; 1, с.
19]).
14. Употреба на буквата v. Буквата v е употребена в проучвания текст само в 5
думи – ôåvðóà`ð·è‡ (с. ІІ), å„vàíãåëîòîëêî`âíèêú (с. ІІІ), ñv`ð·í± (с. 151), å„ãv`ïòíñêà (с. 147) и ïà`våëú
(с. 216). Изписването ù е съобразено с черковнославянската правописна норма (вж. [7,
с. 12; 2, с. 12; 1, с. 19]).
По отношение на разгледаните особености, правописът на РС не се отличава
съществено от възприетата черковнославянска правописна норма. Причина за това е
фактът, че в средата на ХІХ в., когато Матей Преображенски пише Êíè`æèöà ìà`ëà,
черковнославянският език оказва все още силно влияние върху нашите книжовници. В
Êíè`æèöà ìà`ëà е налице обаче известно разколебаване на възприетата правописна
норма – буквите 2 и å не се пишат в съответствие с правилата на черковнославянския
правопис; допуснати са отклонения от черковнославянската правописна норма при
употребата на буквите ·, î и w; не се различават буквите o и î.
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