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Morphological peculiarities of the book ÌÎËÅÁÍÜI ÊÀÍÎÍÜI of Mathey Preobrazhenskiy. In 

the report the peculiarities to the nouns used in the book ÌÎËÅÁÍÜI ÊÀÍÎÍÜI, published by Mathey 
Preobrazhenskiy in 1867, are heard. It’s about researching of the language of this Renaissance literary 
person. 

Key words: Mathey Preobrazhenskiy, book ÌÎËÅÁÍÜI ÊÀÍÎÍÜI of Mathey Preobrazhenskiy, 
morphological peculiarities, nouns. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Матей Преображенски1 е виден български народен будител от третата 

четвърт на ХІХ в. и популярен книжовник, който е публикувал 6 книги (сведения за 
книжовната му дейност вж. в [1, с. 28 – 29]). Неговата първа печатна книга е 
сборникът ÌÎËÅÁÍÜI ÊÀÍÎÍÜI (по-долу този сборник ще бъде означаван със 

заглавието си или със съкращението МК)2. 
В предложения доклад ще разгледам морфологичните особености на 

съществителните имена, употребени в българската част на сборника ÌÎËÅÁÍÜI 
ÊÀÍÎÍÜI. Подредбата на разглеждания материал съобразявам с [5, с. 23 – 44; 6, 

с. 132 – 149], за да се постигне съпоставимост. 
 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
1. Род на съществителните имена. Съществителните имена, 

засвидетелствани в разглежданата книга, принадлежат към един от трите 
граматични рода – мъжки, женски или среден. Съществителните имена от мъжки 
род завършват на съгласна (например ç©áîáîëü на титулната страница; í½äóãú на с. 

ІІІ; ç©áú на с. ІV; ïðèïýâú на с. ІV) или на гласна (например ñëóã© ò© на с. 43, 44; 

Âëàä¥êà на с. 47); съществителните имена от женски род завършват на гласна 

(например íóæäà на с. V; âýðà на с. 39; ðàáîòà на с. 46; âîë на с. 47; ãåìi на с. 43) 

или на съгласна (например áîëýñòü на с. ІІІ, ІV, 40; ëþáîâü на с. 46; âåùü на с. 46; 

áëàãîñòü на с. 47; ìèëîñòü на с. 47), а съществителните имена от среден род 

завършват на гласна (например ÏÐÝÄÈÑËÎÂIÅ на с. ІІІ; ïðýëþáîäýè‡ñòâî на с. ІІІ; 

ñðåáðî на с. ІV; áåçóìñòâî на с. ІV). 

При съществителните имена от ж. р., които имат ударение върху 
окончанието, формата за единствено число понякога представлява старата 
винителна форма. Това явление, характерно за по-голямата част от българските 



 
 

говори [4, с. 170], е отразено чрез изписването на думата молба, вж. ìíîãî ìîæå 
òýõíà òà ìîëá© (с. 47) и íåè‡íà òà ìîëá© å íàè‡ ïðiòà (с. 47). Съществителното име овца 

обаче, в което ударението също така пада върху окончанието, завършва на -а, вж. 
ùîòî åäí© îâöà àêî ñ èçãóáè, îòú íåãî ùå ñ èñêà (с. ІІІ). 

Съществителното име ¹ˆáiè‡öà (трикратно на с. 42) се употребява като дума от 

мъжки род3, както се вижда от заместването му с местоимението за 3 л. ед. ч. м. 
р.: Êàòî ñ â©çâè (¹„á©ðí©) ê©ìú ¹„áiè‡öà, õâàòè ãî, è ãî áè äîâîëüíî, è ãî íàêàçà, à òîè‡ 
ïðîùåíiå èñêàøå: à ñâåò¥è‡ ìó÷åíèêú, ïðîùåíiå íà ãðýõîâå òå ìó äàäå, è çàðàäè íåãî íà Áîãà ñ 
ïîìîëè (с. 43). 

Отглаголните съществителни имена в повечето случаи завършват на -íiå, вж. 

yòýøåíiå (с. ІІІ), ñòðàäàíiå (с. ІІІ), íàìýðâ©íiå (с. V), èñöýëýíiå (с. ІV), èñöýëåíiå (с. 40, 45), 

ñìýøåíiå (с. 44), ïîñýùåíiå (с. 47), ò©ðïåíiå òî (с. 46). В съвсем редки случаи Матей 

Преображенски използва отглаголни съществителни имена, които са народни по 
произход, например áàíè (с. ІІІ; тук крайната гласна е редуцирана).  

2. Число. Начините, по които се образуват формите за множествено число в 
МК, в общи линии са същите, както и в съвременния български книжовен език.  

Множествено число на едносричните съществителни имена се образува с 
окончание -îâå, вж. например ãðýõîâå (с. 47), âýêîâå (с. 47). 

Формите за множествено число на многосричните съществителни имена от 
мъжки и женски род се образуват с окончанието -è (в прав падеж) или -¥ (в косвен 

падеж) вж. äàñêàëè (с. ІV), îáàòåëè (с. ІІІ), äîêòîð¥ (õåêèì¥)(с. ІІІ), àïîñòîë¥ (с. 39), 

ìîëèòâ¥ (с. ІІІ, ІV), îäåæä¥ (с. ІV), äàðá¥òå (с. 40), ñ©ëç¥ (с. 43, 47), ðàáîò¥ (с. 47). 

Има и случаи, в които форми за косвен падеж са изписани с окончанието за 
именителен падеж -è вместо очакваното -¥, вж. äà ñëàâèìú çàåäíî ñ©ñú ñâåò¥òå íåãîâ¥ 
àíãåëè (с. 47). Тези отклонения от възприетия начин на изписване се дължат на 

печатни грешки или са резултат от действителния изговор на книжовника. 
След буквата ê обаче Матей Преображенски пише è във формите за косвен 

падеж, а не ¥, например ïîãðýøêè (с. ІV), ïî âðà÷êè è ïî ëüæîâí¥ ãëýäà÷êè (с. V), ñú 
ðàçëè÷í¥ ì©êè (с. 41), íà ñëýäú íàøèòå ñè ïðèùåâêè òð©ãíàõì¥ (с. 46). 

Окончанието -è винаги има правописен вариант ¥ след буквата ö, например 

÷åëîâýö¥ (с. 45), ¹„ãîäíèö¥ (с. 46, 47), ¹ˆãîäíèö¥ òå (с. 46). В редки случаи, които се 

дължат на допуснати печатни грешки, след буквата ö се пише è, вж. âîëø½áíèöè (с. 

ІІІ). 
Съществителните имена от среден род образуват множествено число с 

окончанието -à, вж. â©æà (с. 41) и æèëèùà (с. 39). 



 

Множествено число от думата ръка е ръце (вж. членуваната форма ð©öý òý 

на с. 41), от съществителното име око е î÷è (с. 40), а от съществителното име 

крак е крака (вж. членуваната форма êðàêà òà на с. 45). 

Съществителното име ìîùè е plurale tantum, както се показва от 

съгласуването му с прилагателно име и с глагол в мн. ч., вж. ÷åñòí¥òý ìó ìîùè ñ 
ïîëîæèõà (с. 40). 

3. Бройна форма. Бройната форма при съществителните имена от мъжки 
род, които завършват в единствено число на съгласен звук, не се употребява 
последователно в МК, срв. äâà äiñêîäà (с. 43), òðè  ïîêëîí¥ (с. 22) и íýêîëêî ïîêëîíè (с. 

46). 
4. Падежни остатъци. В проучваната книга е отразена една от най-важните 

особености на новобългарския книжовен език – липсата на склонитбена система 
при имената. В ÌÎËÅÁÍÜI ÊÀÍÎÍÜI са употребени само отделни падежни форми 

при съществителните имена от мъжки род. Използвани са форми за родителен 
падеж ед. ч. (вж. âú âðåìòî íà Äîìåòiàíà öàð ìó÷èòåë на с. 39; áëàãîñåðäiå òî íà 
Âëàä¥êà Õðiñòà Ñïàñèòåë на с. 47; íà nòöà è Ñ¥íà è ñâåòàãî Äóõà на с. 47), за дателен 

падеж ед. ч. (вж. ÌÈÍÝ È ÀÍÒÈÏÝ на титулната страница) и родително-

винителни форми (вж. îòú Õðiñòà Ñïàñèòåë на с. ІІІ; îòú âñåìèëîñòèâàãî Áîãà ñ äàäå íà 
y„ãîäíèêà íåãîâà ñâåòàãî ì©÷åíèêà Ìèíà на с. V; ñâåùåííîì©÷åíèêà Àíòèïà на с. ІV; Õðiñòà на 

с. 41). В множествено число е употребена само една форма за родителен падеж 
(вж. âî âýêè âýêîâú на с. 40). С изключение на дателните форми ÌÈÍÝ È ÀÍÒÈÏÝ, 

другите открити падежни форми са устойчиви изрази, често срещани в 
религиозната книжнина. 

5. Падежни разлики, изразени чрез правописа. В разглежданата книга 
Матей Преображенски разграничава прав и косвен падеж при съществителните 
имена от женски род посредством правописа (това е характерно също така за 
практиката на Ив. Богоров и за Пловдивската книжовноезикова школа). Думите от 
ж. р., които в единствено число завършват на -à, във винителен падеж ед. ч. 

окончават на -©, вж. âýð© (с. ІV, V, 46), ñëó÷ê© (с. ІІІ), äàðá© (с. ІV, 46), öüðêâ© (с. ІV), 

ìîëá© (с. V), íóæä© (с. 46), ê©ìú ïðå÷èñò© ò© è ïðåáëàãîñëîâåíí© Íåãîâ© ìàè‡ê© (с. 47). 

Открити са обаче и изключения от възприетото правило, например ñú âýðà (с. 40) и 

ñ©ñú ìîëüáà (с. 47). Все пак в МК е налице тенденция формите за прав и за косвен 

падеж да се разграничават – в 47 случая формата за косвен падеж завършва на -
©, а само в 8 случая завършва на -à. 

6. Определителен член. Съществителните имена от м. р. ед. ч., които 
завършват на съгласна, се членуват с член -à (в именителен падеж) или с член -
àòú (в косвен падеж). Съществителните имена, които в старобългарския език 



 
 

завършват на мека съгласна или на -è, винаги се членуват с член -. Ето примери: 

ñâåùåííèêà, è îòú òîâà äà ãè âîçáðàíâà (с. ІV); è ñâåùåííèêà äà èñ÷åòå ïàðàêëèñàòú ìó (с. ІV); 

ïîòðýáíî 2 ñâåùåííèêà ïàêú äà ñúâýòóâà (с. V); äî êàòî òîè‡ ñàìú íå ñè èñïîâýäà ãðýõàòú (с. 

45); êîí ãî ïîâëý÷å (с. 45); êîí, ïðåñòàíà äà ãî íå âëà÷å (с. 45); îòú öàð (с. 42); îòú êîí 

(с. 42); ïî êðà (с. 43). Понякога гласната -à от членната форма е редуцирана, вж. 

íà äiñêîä©òú (с. 43). Открит е и случай, в който членната форма -àòú е изписана -
úòú, тъй като ударението пада върху гласната от члена, вж. çà êðàêúòú (двукратно 

на с. 45). В един случай е употребен и член î, вж. òðîïàðü-î (с. 7). 

В МК има и изключения от възприетото правило за членуване с член -à или -
àòú, вж. í¥è‡ òóêà ìó èçëàãàì¥ êàíîíà (с. ІV), í¥è‡ òóêà ìó èçëîæèõì¥ êàíîíà (с. V), ñ©ñú 
äiñêîäà (с. 43), îòú ñâåùåííèêà (с. 46). Общо в 6 случая формите за косвен падеж се 

разграничават от именителните форми посредством членуването (с член -àòú – 3 

случая; с -©òú – един случай; с -úòú – два случая), но в 17 случая те се членуват с 

члена -à. 

Съществителното име слуга се членува като дума от женски род, вж. ñëóã© ò© 

(с. 44). Членуваните форми на съществителното име убиец са ¹„áiè‡ö©òú (с. 42) в 

прав падеж и ¹„áiè‡öà (с. 42) в косвен падеж.  

Съществителните имена от женски род се членуват с члена òà в прав падеж 

и с ò© – в косвен. Той се пише слято с думата и се прибавя механично към 

нечленуваната форма, например ïðè÷èíàòà (с. ІV), ñëó÷êàòà (с. ІV), áîëýñòüòà (с. ІІІ, ІV), 

ìèëîñòüòà (с. 47), Iêîí©ò© (с. IV), íàðåäá©ò© (с. V). В редки случаи членът òà се пише 

полуслято (вж. áîëýñòü-òà на с. ІІІ), а ò© се пише разделно (вж. ê©ù© ò© на с. 42; 

öýí© ò© на с. 44; âîä© ò© на с. 44; öüðêâ© ò© на с. 45). 

Съществителните имена от ср. р. ед. ч. се членуват с члена òî, който се пише 

разделно от съществителното име: òýëî òî (с. 43), ìèëîñåðäiå òî (с. 47), öàðñòâî òî (с. 

47). 
Членът за множествено число -те се пише с буквата å или с буквата ý, вж. 

äàðá¥òå (с. 40), Iäîëîñëóæèòåëèòå (с. 39), áîãîâåòå (с. 39), ãðýõîâå òå (с. 43), ð©öý òý (с. 41), 

ãðýõîâå òý (двукратно на с. 40), ñëóæèòåëèòý (с. 39), Iäîëîñëóæèòåëè òý (с. 41). 

7. Звателна форма. В разглежданата книга са употребени само две 
звателни форми, като тази особеност е определена от жанра на текста. 
Звателната форма от съществителното име светец е ñâåò÷å (с. 45), а от 

съществителното име братя е áðàòiå (с. 46). 

 
 
 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Направеният преглед показва, че морфологичните особености на 

съществителните имена в МК в общи линии съвпадат с особеностите на тези 
думи в съвременния български книжовен език. Матей Преображенски 
разграничава прав от косвен падеж при съществителните имена от м. р. и ж. р., 
което е характерен белег на Пловдивската книжовноезикова школа; членната 
морфема за мн. ч. на съществителните имена от м. р. и ж. р. обаче е -òå (-òý), 

възприета от Търновската книжовноезикова школа. Така книгата на Матей 
Преображенски се включва в процеса на разгънато езиково строителство у нас 
през третата четвърт на ХІХ в. 

 
БЕЛЕЖКИ 
1. Предложеният доклад е част от цялостно изследване, посветено на езика 

на Матей Преображенски. 
2. По-подробни сведения за съдържанието на МК вж. в [2, с. 32] и [3, с. 422]. 

Досега са проучени графичните особености на тази книга [3, с. 422 – 424] и две от 
правописните ù особености – употребата на буквите ý и © [2, с. 32 – 36]. 

3. В езика на други възрожденски книжовници, например Йоаким Кърчовски, 
това съществително име има общ род [6, с. 133]. 
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