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ВЪВЕДЕНИЕ 

Иларион Макариополски2 (роден е през 1812 г. в гр. Елена със светско име Стоян 

Стоянов Михайловски) е един от най-бележитите висши български духовници и народни 
будители през XIX век3. Той се изявява и като книжовник – във възрожденския периодичен 
печат са публикувани негови писма и слова (сведения вж. в Стоянов 1957: 154 – 155). 
Иларион Макариополски е и преводач – той е превел от руски език книгата „Православное 

учение“ (съкр. ПрУ; опис на книгата вж. в Стоянов 1957: 154). В предложения доклад ще 
представя кратки наблюдения върху графичните и правописните особености на този текст 4.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Графични особености. В ПрУ са употребени следните букви: а, б, в, г, д, є (е), ж, ѕ , 
з, и, й, ї, к, л, м, н, о (ѻ), ѡ (ѿ), п, р, с, т, ѹ (ꙋ), ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, ю, я, ѣ, ѧ, ѫ, ѭ, ѯ, ѱ,  

ѳ и ѵ. Буквеният състав на азбуката, използвана за отпечатването на книгата, е твърде много 

усложнен – той съдържа 14 букви повече в сравнение със съвременната българска азбука ( ѕ ,  

ї, ѹ, ѡ, ѿ, ы, ѣ, ѧ, ѫ, ѭ, ѯ, ѱ, ѳ и ѵ). Всички букви, посочени по-горе, са използвани със 

своите звукови значения, а някои от буквите – и с числените си стойности (примери вж. тук, 
т. 2.1.1. и т. 2.1.4.). 

Съществуват следните разлики между черковнославянската кирилица и буквения 

състав на азбуката в българската част на ПрУ: 1. Употребява се буквата ©, с която о. 
Иларион означава вокала [ъ]. 2. Употребява се буквата ѭ със звукова стойност [йъ] (след 

гласна) и [ʼъ] (след съгласна). Тези две букви са въведени в азбуката на новобългарския 

 
1 Докладът е представен на 26 октомври 2019 г. с оригинално заглавие на български език:  EЗИКЪТ НА 

КНИГАТА „ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ“ (Графични и правописни особености) на Иларион Стоянов 

(Макариополски). 
2 Настоящият доклад е част от по-голямо изследване, посветено на Търновската книжовноезикова школа 

през Възраждането. 
3 В настоящия доклад няма да се спирам върху живота и делото на Иларион Макариополски, за щото за 

този бележит народен будител съществува значителна книжнина (вж. напр. Дичев 1931: 60  –  67  и Арнаудов 

1968). 
4 Поради ограниченията в обема на доклада, тук ще разгледам само някои от правописните особености на 

ПрУ.  
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книжовен език от Васил Ненович (Русинов 1980: 106; Русинов 1985: 14; Иванова 2017: 119, 

122). 3. Буквите ъ и ь в средисловие имат звукова стойност [ъ].  

Самият преводач пише по повод на състава на азбуката, с която е отпечатана книгата: 

«Всегдаш́но ми мнѣ́нїе было̀ да ѹ͗потребѭ ̀ въ сло́гъ атъ си рѣ́чы вразꙋми́телны и͗ чи́сты 
Бъ́лгарскы, но поне́же церко́вната Азбꙋка є недостат́очна за Бъ́лгарско то произноше́нїе, а͗ 
списат́ели те помеждꙋ̀ си разноглас́ни въ правописа́нїе то и ͗сложе́нїе то на ѧ͗зыќъ атъ, въ това̀ 
жа́лно състоѧ́нїе на на́ша та словес́ность ѡ͗бар́нахъ вниман́їе да и͗зы́щѫ спосо́бъ, чрезъ кой́то да 
бы̀ сѧ из͗бав́или ѿ бесполе́зно то разногла́сїе» (с. 220)5. 

 
2. Правописни особености 

2.1. Употреба на някои букви 

2.1.1.Употреба на буквите є и е . Буквите є и е се пишат според черковнославянската 

правописна норма: є се пише в началото на думата, а е – в средисловие и в краесловие, напр. 

То єсть (двукратно на с. вʹ.), є͗дно ̀(с. 5), прем дро (с. гʹ.; други примери вж. тук, т. 1.). 

2.1.2. Употреба на буквата ѕ . Буквата ѕ се пише в началото на някои думи, като се 

спазва черковнославянското правописно правило (вж. напр. ѕло̀ на с. 7; ѕлоб́ы на с. 27; на́й ѕлы́ 
те на с. 18; ѕлины̀ на с. 27; по ́ѕвѣровит́а на с. єʹ.). 

2.1.3. Употреба на буквите и и ї . Буквите и и ї се пишат според черковнославянската 

правописна норма: ї се пише пред буква за гласен звук (напр. Бо́жїѧ трикратно на с. 8), в 

същ. име мір́ъ «свят, вселена» (с. 12; трикратно на с. 11; четири пъти на с. 17; вж. и веселби́те 
мі́рски на с. 3), в някои чужди думи (вж. напр. він́о два пъти на с. 129; черковнослав. вїно̀, лат. 

vinum) и в чужди думи на мястото на грц.  и  (вж. напр. стїхотво́рцы те на с. 28, грц. 

; івицы на с. 28, грц. ; Декі́а на с. 57, лат. Decius, грц. Δέκιος; ідѡлъ на с. 30, грц. 

; още два примера вж. тук, т. 2.1.4. и т. 2.1.5.). Над буквата і се поставят две точки, 

но те не се пишат, ако над нея има друг надреден знак. Буквата и се пише в останалите 

случаи, напр. и͗лѝ (с. 33). Чрез изписване на буквите и и ї се различават съответно омофоните 

ми́ръ «спокойствие; тишина; мир, отсъствие на война» (вж. мир́ъ атъ на с. 184 и примири́тель  

на с. 48) и мі́ръ. 

2.1.4. Употреба на буквите о , ѻ, ѡ  и ѿ. Буквата о се пише в началото, средата и края на 

думите, вж. о͗со́беннї-атъ (с. 72), Богоме́рзско то (с. 53). Буквата ѻ се пише в началото на някои 

думи, като в тези случаи Иларион Макариополски следва черковнославянската правописна 

норма, вж. Ѻбразъ атъ (с. 14; черковносл. ѻбразъ), воѻбразѧв́амы (с. 4), проѻбразен́їѧ та (с. 

40). Буквата ѡ се пише в антропоними и в думи от чужд произход (вж. напр. Нѡй́ на с. 53, 

грц. ; ідѡлъ на с. 30; ’Ідѡлопокло́нство на с. 53; Кївѡт́ъ атъ на с. 24, грц. ), в 

началото на някои думи (вж. напр. ’Ѡбиколил́и на с. 51; ѡс͗нованїе на с. вʹ.; ѡб͗личе́нни на с. гʹ.; 
ѡс͗лѣпен́їе то на с. 4; ѡ͗дължа́вѫтъ на с. 20) и в наречия, завършващи на -о, вж. напр. 

необходим́ѡ (с. аʹ.), ле́снѡ да сѧ слꙋ́чи (с. вʹ.), яснѡ гово́ри св: Писан́їе (с. 15), да разглѣ́два пь́рвѡ 
се́беси (с. аʹ.). Чрез изписване на буквите о и ѡ се различават съответно прилагателни имена от 

ср.р. ед.ч. и наречия, вж. напр. ѿ рад́остно сьрдце ̀(с. 24); вѣч́ното (с. 8) и вѣ́чнѡ (с. 72), за 
здрав́о и ͗ пьр́во кърмил́о (с. аʹ.) и Тꙋ́ка тре́бва да забѣле́жимъ: Пьр́вѡ защо́ Богъ , като̀ 

 
5 Правописната система на ПрУ е оказала известно влияние върху правописа на книгата 

„ПИСМЕННИЦА НА СЛАВЯНСКІЙ-А ЯЗЫКЪ“ на Иван Н. Момчилов (някои от правописните особености на 
„Писменница…“-та са разгледани в Братанов 2018). Самият Ив. Н. Момчилов посочва, че в тази своя книга е 

следвал правописния модел на Иван Богоров, но означава вокала [ъ] не само с буквата ѫ, както е постъпил 
Богоров, но също така и с буквите ъ и ь, като е последвал примера на Иларион Макариополски (вж. Братанов 
2018: 378). 
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създа́лъ тва́ры те, свѧзал́ъ ги (с. 11). В съвсем редки случаи тези две букви служат за 

различаване на еднозвучни граматични форми, срв. проро́къ Давид́ъ (с. 35) и 

свидѣтелствꙋ́ема ѿ зако́на и прорѡ́къ (с. 37). С буквата ѿ се пишат предлогът от и 

представката от-, напр. Скꙋ́дость та ѿ различ́ны на Бъ́лгарски нравоꙋчи́телны списа́нїѧ, и͗ на́й 
па́че ѿ необходим́ѡ потреб́ны те за здрав́о и ͗ пьр́во кърмил́о на Хрїстїа́нскы те ча́да, ѿ кои́то 
преизобил́оватъ просвѣщен́ни те народ́и , побꙋ́ди мое ́то жела́нїе да сѧ я͗вѭ ́съ прево́дъ атъ на 
та́ѧ свѧт́а кни́га въ пол́за на мои́ те є͗диноро́дцы (с. аʹ.); ѿ кои ́то сѧ надѣѭ́ (с. аʹ.); сѧ ѿда́вѫтъ 

(с. 6); ѿговар́ѧ (с. вʹ.); ѿмѧт́а (с. 63). 

2.1.5. Употреба на буквите ѹ и ꙋ. Буквата ѹ се пише в началото на думите, а ꙋ – в 

средата и в края, напр. ѹмно (с. гʹ.), въ ѹ͗мъ а́тъ си (с. 4), ѹ͗сер́денъ (с. аʹ.), нравоꙋчи́телны (с. 

аʹ.), ͗͠Ѡ кол́ко є полез́на и͗ необходим́ѡ нꙋ́жна та́ѧ Боже́ственна наꙋ́ка всѣ́комꙋ Хрїстїа́нинꙋ 

(с. дʹ.), ра́зꙋмъ (с. аʹ.), разꙋ́мна (с. 19). Ако от дума, започваща с ѹ, се образува нова дума 

или форма, в която ѹ не е първа буква, пише се ꙋ (вж. примерите тук). 

2.1.6. Употреба на буквата ъ. Буквата ъ се пише етимологично – в краесловие след 

твърда съгласна (примери вж. тук, т. 1. и т. 2.1.7.) и в средисловие за означаване на вокала 
[ъ], напр. кърми́ло (с. аʹ.; старобълг. кръмило), слъ́нце (с. 26; старобълг. слънце). 

2.1.7. Употреба на буквата ы . Буквата ы се пише в средисловие на мястото на 

старобълг. , напр. было ̀ (с. аʹ.; срв. старобълг. б ти). Тя се пише също в глаголното 

окончание за 1 л. мн.ч. сег. вр. (вж. имамы два пъти на с. 20; разглѣд́амы на с. 1; ще позна́ймы  

на с. 1; смы ̀на с. 1) и в аористно-имперфектното окончание за 1 л. мн.ч. (вж. напр. позна́хмы  

на с. 4; ре́кохмы на с. зʹ., 19). Чрез изписването на буквите и и ы се различават именителните и 

косвените форми на имената и на някои местоимения в мн.ч., вж. напр. ѡ͗зарѧе́ма ѿ 
ѹ͗диви́телны те Е͗ѵаѓгелскы истины (с. гʹ.; други примери вж. тук, т. 2.1.4.). Самият преводач 

отбелязва по този повод: «Въ ѡк͗ончан́їе то на и͗мена́ та ѹ͗потреби́хъ и въ имен: множ: а въ 
родит́: дателн. и ͗винт: съ ы, и предъ съгла́сны те г. с. х. ш. и͗ въ склон. на сть.» (с. 229). Не се 

разграничават обаче именителните и винителните форми на думи, завършващи на -ци, напр. 

благочестив́и те и ͗ добродѣ́телни человѣц́ы не то́кмѡ не полꙋ́чвѫтъ всегда ̀ (с. 25), Самы̀ 
яз͗ыч́ницы те кол́ко то дабы̀ слѣ́пи бы́ли въ дрꙋ́гы те дѣ́ла, въ това ̀не могли ̀да сѧ склонѧ́тъ [ 

… ] За това ̀вѣр́вали, ка́къ дꙋши́ те на добры ́те человѣц́ы преселѧв́ѫтсѧ (с. 26), на кои ́то 
стїхотвор́цы те всенарод́нѡ ѿдав́али най́ гнꙋ́сны те мрьс́ны грѣховѐ (с. 28; още един пример 

вж. тук, т. 2.1.3.). Чрез изписването на буквите и и ы се различават форми, производни 

съответно от глагола бия «удрям; нанасям побой» (старобълг. бити) и от спомагателния 

глагол (старобълг. б ти), срв. ѹ͗бив́али (с. 58) и да ги біѭ́тъ (с. 58) с был́и прово́дени (с. 57), 

бы́ли заклав́ани (с. 57), Най́ леќи мѫче́нїѧ та был́и (с. 57) и бытїе ̀(с. 4). 

2.1.8. Употреба на буквата ь. Буквата ь се пише етимологично в средисловие, където 

означава вокала [ъ], и в краесловие, вж. пь́рвы (с. аʹ.), мрь́сни (с. 23), ис͗хвьр́лѧ (с. 228), вѣ́чность 

(с. иʹ). С нея се означава и вметнатата съгласна [ъ] в думите «добьр́ъ, мо́гьлъ, сьм́ь, мьзда̀ 
мѫ́дьръ» (с. 228). Иларион Макариополски посочва, че в този случай ь се произнася 

«полꙋглас́нѡ» (с. 227). 

2.1.9. Употреба на буквите я и ѧ. Буквата я се пише в началото на думата, напр. яснѡ  

(с. 15, 29). Буквата ѧ се пише в средисловие и в краесловие (вж. напр. свѧты́й на с. вʹ. и 

ходат́аѧ на с. дʹ.), а също така се употребява за означаване на мекост на съгласна, след която 

следва [а], напр. послѣд́нѧ та (с. єʹ.), Є͗гѵ́птѧны те (с. 56), ранѧ́ва (с. єʹ.; още примери вж. тук, т. 

2.1.4.). Ако от дума, започваща с я, се образува нова дума чрез представка, вместо я се пише 



PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 6.3. 

 - 14 - 

ѧ, срв. яснѡ (с. 15) и из͗ѧснѧ́ва (с. 15). Буквата ѧ се пише в началото на думата ѧз͗ы́къ (с. 226; 

език, анатомичен орган; език, говор, наречие; лат. lingua); вж. и Български ѧ͗зы́къ (с. 227), 

церков́ный атъ ѧ͗зы́къ (с. 227), ѧ͗зыќъ атъ (с. 23, 226), ѧз͗ы́цы (с. аʹ., 225). Спазено е и 

черковнославянското правописно правило за разграничаване на омофоните ѧ͗зы́къ и я͗зы́къ 

(племе, народ), вж. въ я͗зыц́ы те (с. 47), яз͗ыч́ницы (с. 27), я͗зы́чницы те (с. 26) и ная͗зыч́ницы те  

(с. 5). 

2.1.10. Употреба на буквата ѣ. Буквата ѣ по начало се пише на етимологичното си 

място (вж. напр. Двѣ̀ на с. 48; на всѣќиго человѣќа послѣд́нѧ та цѣʹль на с. єʹ.) и в остатъци от 

старобългарското двойствено число (вж. рѫцѣ̀ на с. 6). Под влияние на черковнославянския 

правопис, Иларион Макариополски не пише ѣ в групите вре- (старобълг. врѣ-), пре- 
(старобълг. прѣ-), тре- (старобълг. трѣ-) и чре-, напр. вреди́телно (с. 12), преизобил́оватъ (с. аʹ.),  

превод́ъ атъ (с. аʹ.), премꙋ́дрость (с. 2; още един пример вж. тук, т. 2.1.11.), ѹ͗потребил́ъ (с. 

50), чрезъ (с. 50; старобълг. чрѣсъ). Тази буква не се пише и в члена за мн.ч. те (примери вж. 

по-горе в т. 1., т. 2.1.2., т. 2.1.3., т. 2.1.4., т. 2.1.7. и т. 2.1.9.).  
2.1.11. Употреба на буквата ѫ . Буквата ѫ се пише етимологично в средисловие (вж. 

напр. сѫ́дникъ на с. 3) и в презентни глаголни окончания за 1 л. ед.ч. и за 3 л. мн.ч., вж. да 
преведѫ ̀(с. 220), да и͗зыщ́ѫ (с. 220), да рекѫ́ (с. 58), да сѧ грыж́ѫтъ (с. єʹ.), да ѧ ̀ѡ͗бꙋча́вѫтъ (с. 

ѕʹ.), ви́кѫтъ (с. 27)6. 

2.1.12. Употреба на буквата ѭ. Буквата ѭ се пише в презентни глаголни окончания за 

1 л. ед.ч. и за 3 л. мн.ч., вж. не знаѭ́ (с. 29), ѿ кои́ то сѧ надѣ́ѭ (с. аʹ.), да сѧ я͗вѭ ́(с. аʹ.), да 
радѣѭ́тъ (с. єʹ.) да происход́ѭтъ (с. 24), за да копа́ѭтъ (с. 58). 

2.1.13. Употреба на буквата ѯ. Буквата ѯ (грц. , лат. х) се пише само в чужди думи, 

напр. Маѯимїа́на (с. 57; лат. Maximianus). 

2.1.14 Употреба на буквата ѱ. Буквата ѱ (грц. ) се пише само в чужди думи, вж. Ѱал: 
(двукратно на с. 8; грц. ), А͗покал́ѵ̈ѱиса (с. 45; грц. ). 

2.1.15 Употреба на буквата ѳ. Буквата ѳ се пише само в чужди думи, вж. 

А͗нѳрѡпоморфит́и те (с. 14; срв. грц. ), ѿ Сиѳ́а (с. 56; грц. ). 

2.1.16 Употреба на буквата ѵ. Буквата ѵ се пише в думи от чужд произход на мястото 

на грц. , напр. Сѵ̈мвол́ъ (с. 30; грц. ), Вавѵ̈лѡн́скїй (с. 30; грц. ), Mѡѵ̈се́й (с. 

13; грц. ). Ако буквата ѵ се чете като и, над нея се поставят две точки, но този 

надреден знак не се пише, ако буквата се чете като в или ако над нея има друг надреден 

знак, вж. Єѵа (с. 15; грц. ), Паѵ́елъ (с. ѕʹ., 35; два пъти на с. 46; грц. ),   ͗Єг ѵ́птѧны 
те (с. 56; грц. ). 

2.1.17.Употреба на буквата г  пред г . В ПрУ се спазва черковнославянското 

правописно правило за употреба на буквосъчетанието гг с фонетична стойност [нг], вж. 

Еѵаѓгелскы истины (с. гʹ.) и  Аггелы (с. 59). 

 
2.2. Други правописни особености 

2.2.1. Правопис на членовете. За членуването на думите от м.р. ед.ч. Иларион 

Макариополски пише: „Предпочет́охъ ѿ мно́го то член́овы на мꙋ́жескїй атъ ро́дъ, атъ, защо́ 
то є по общи по българі́ѧ та, а ͗не чи дрꙋ́ги те, ѫтъ, а, о, не сѫ пра́вилни.“ (с. 229). Членът атъ 

се прибавя механично към нечленуваната форма и се пише полуслято или разделно. Не е 

открита закономерност за полуслятото или разделното изписване. Ако нечленуваната форма 

 
6 В проучваната книга не се разграничават форми за им. и вин. пад. ед.ч. на думите от ж.р., които 

завършват на а или ѧ. 
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завършва на ъ, тази буква не се премахва, а ако завършва на й, се запазва изписването й а. 

Ето примери: приснопа́мѧтнї-атъ списат́ель премꙋ́дрѡ и͗збра́лъ (с. аʹ.), Но премꙋ́дрѣйшїй 
Бо́гъ и͗знамѣ́рилъ дрꙋ́го сре́дство чрезъ кое́ то да бы ̀ ста́налъ на́мъ зако́нъ атъ 
поле́зенъ: а͗ и меннѡ, ѹ͗потребил́ъ закон́ъ атъ да бы ̀предꙋго́товилъ на́съ ка́мъ вѣ́ра та 
Хрїсто́ва: и͗ това ̀ предꙋготове́нїе състоѝ въ това̀. Зако́нъ атъ пока́зва на́мъ, какъ смы̀ 
пристѫпницы и ͗пови́нны на Бо́жїето сѫдов́ище (с. 50); да сѧ я͗вѭ́ съ превод́ъ атъ на та́ѧ свѧт́а 
книѓа (с. аʹ.); да глѣ́да свой́ атъ пас́тырь (с. иʹ.); Въ тре́тї-атъ (с. 13). Ако на нов ред се пренася 

само членът атъ, дефис може да не се постави, напр. да прикрыѭ́тъ сты́дъ атъ ная͗зычницы 
те (с. 5); Тогѡ̀ ра́ди закон́ъ атъ ѡс͗тан́алъ бесполез́енъ (с. 50). 

Думите от ж.р. ед.ч. се членуват с члена та, който се пише разделно. Ако нечленуваната 

форма завършва на -ь, това окончание не се премахва пред члена. При това Иларион 

Макариополски не разграничава форми за им. и вин. пад. ед.ч. на членната мо рфема. Ето 

примери: Со́вѣсть та на всѣ́ки человѣќъ, като ̀ направ́и добро̀, чꙋ́вствꙋва жив́а въ себ́е си 
ра́дость (с. 3); въ коет́о видимъ Бож́їѧ та премꙋ́дрость (с. 2); ранѧв́а мꙋ сѧ сьрдце́ то ѿ 
любо́вь та на неѓова та красота ̀(с. єʹ.; друг пример вж. тук, т. 2.1.4.). 

Думите от ср.р. ед.ч. се членуват с члена то, който се пише разделно, напр. Ѿ позна́нїе  
то на Бож́їе то бытїе ̀завис́и и ͗позна́нїе то на Боже́ственны те Неѓовы сво́йства . (с. 4; още един 

пример вж. в предходния абзац). 

Думите от ср.р. мн.ч. се членуват с члена та, който се пише разделно, напр. дѣла́ та  (с. 

8)7. 
 

ИЗВОДИ  

Разгледаните по-горе графични и правописни особености на ПрУ  показват, че 
влиянието на черковнославянския език върху езика на тази книга е относително силно. То 
обаче не бива да се надценява, понеже се отнася предимно до графиката и правописа 8. 

Самият Иларион Макариополски пише, че се е стремял да употреби «въ сло́гъ атъ си рѣ́чы 
вразꙋмит́елны и͗ чи́сты Бъ́лгарскы» (с. 220) и така се определя като привърженик на 

Новобългарската школа от втората четвърт на XIX в. в изграждането на нашия книжовен 
език9. Преводът на ПрУ оказва известно влияние и върху езика на Иван Н. Момчилов, 
поради което Иларион Макариополски заедно с Петър Берон и Иван Богоров се включва в 
предисторията на Търновската книжовноезикова школа от третата четвърт на XIX в. 

 
ИЗТОЧНИЦИ 

ПРАВОСЛАВНОЕ ОУЧЕНІЕ или СОКРАЩЕННО Хрїстїа́нско Богосло́вїе , Сочинен́но на 
Рꙋ́сски ѿ приснопа́мѧтнаго Митрополит́а Моско́вскаго Платѡ́на въ 1764 Годин́а. Нын́ѣ же 
преведен́о на Бъ́лгарски и͗ из͗дан́о,  п о з в о л е ́н ї е м ъ  и ͗ ѡ ͗д о б р е ́н ї е м ъ  С в ѧ т ы́ ѧ  В 
е л и ́ к ї ѧ  Х р ї с т о́ в ы  Ц е́ р к в е  , въ по́лза на правосла́вны те Хрїстїа́ны , ѿ 
Свѧщеннои́нока Хиленда́рскаго  І͗ларїо́на Стоѧ́нова  Е͗лен́чанина. ВЪ ЦАРИГРАДѢ. Въ Патрїар́шеска 
та Печат́нѧ. 1844. 
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