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Abstract: Тhe report focuses on the views of the Bulgarian Revival writer and clergyman Ilarion Stoyanov
(Makariopolsky) concerning the structure of the Bulgarian literary language. He presents them in the afterword of his
translation of the book "Pravoslavnoe uchenie" ("Orthodox teaching"), which was published in 1844 in Constantinople.
Ilarion Stoyanov emphasizes the structure of Bulgarian language spelling and certain grammatical features. The report
considers the relationship between traditional literature and colloquialism according to Ilarion Stoyanov’s point of
view. It identifies the reasons for the writer’s adherence to these linguistic statements and highlights his ideas which
seemed promising for the development of the modern Bulgarian literary language.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Отец Иларион Макариополски2 е виден български духовник и народен будител от XIX
в. Той се изявява и като книжовник – превежда на български език и издава книгата
„ПРАВОСЛАВНОЕ ОУЧЕНІЕ или СОКРАЩЕННО Хрїстїа́нско Богосло́вїе“ (съкр. ПрУ; опис на
книгата вж. в Стоянов 1957: 154). Негови писма и слова са публикувани в българския
възрожденски периодичен печат (сведения вж. в Стоянов 1957: 154 – 155).
ПрУ има своето значение не само за богословската мисъл у нас, но също така и за
историята на новобългарския книжовен език (съкр. НБКЕ), тъй като в специален послеслов
към книгата о. Иларион Макариополски е разгледал и някои езиковедски въпроси
(послесловът е озаглавен „З а ¹ ҆ п о т р е б е ́ н н о т о п р а в о п и с а ́ н ї е в ъ п р е в о ́ д ъ а т ъ “ – вж.
ПрУ: 220 – 229). Идеите на преводача за НБКЕ заслужават специално внимание поради
следните три причини: 1. Те принадлежат на един от бележитите български духовници от
XIХ в.; 2. Актуални са за своето време, понеже се включват в езиковоградивните процеси у
нас от средата на XIХ в.; 3. Оказват влияние върху последващото развитие на НБКЕ през
третата четвърт на XIX в.
Някои от вижданията на о. Иларион Макариополски за НБКЕ, изложени в
„З а ¹ ҆ п о т р е б е ́ н н о т о п р а в о п и с а ́ н ї е в ъ п р е в о ́ д ъ а т ъ “, вече са били обект на
разглеждане от акад. Стефан Младенов в статията „Езикословни бележки върху
„Православное учение“ на Илариона Стоянов“ (Младенов 1925). Изтъкнатият учен е обърнал
внимание на следните факти: 1. Употребата на правилната новобългарска форма „български“
в ПрУ вместо „болгарски“ или „блъгарски“ (Младенов 1925: 170); 2. Голямата
самовзискателност на преводача, който е имал съзнанието за „младе́нческї-атъ во́зрастъ на
на́шїй атъ ѧ҆зы́къ и҆ разногла́сїе то междꙋ̀ списа́тели те споре́дъ правописа́нїе то“ (Младенов 1925:
171); 3. Чистотата на езика на о. Иларион Макариополски (Младенов 1925: 172 – 173); 4.
Възгледите на преводача за историята на българския език (Младенов 1925: 173 – 174); 5.
Вижданията на о. Иларион Макариополски за установяването на единен правопис на
българския книжовен език (Младенов 1925: 174 – 177).
1

Докладът е представен на конференция на Русенския университет на 13 ноември 2020 г. в секция
Езикознание, литературознание и изкуствознание с оригинално заглавие на български език: ВЪЗГЛЕДИТЕ НА
ИЛАРИОН СТОЯНОВ ЗА НОВОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.
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В предложения доклад ще представя кратки наблюдения върху възгледите на о.
Иларион Макариополски3 за развитието на НБКЕ, които наблюдения представляват
допълнение към изследването на Ст. Младенов.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Книгата ПрУ е публикувана през 1844 г. Към средата на XIX в. Новобългарската школа
надделява над конкурентните школи – Черковнославянската и Славянобългарската (срв.
Русинов 1980: 90 – 92; История на новобългарския книжовен език 1989: 92 – 94; Жерев,
Станков, Цойнска 1989: 53 – 54; Иванова 2017: 147, 152). Преводът на о. Иларион
Макариополски се включва в процеса на утвърждаването на народната говорна основа на
НБКЕ. Такава е целта и на самия преводач: „Всегда́шно ми мнѣнїе было̀ да ¹҆потребѭ̀ въ сло́гъ
атъ си рѣчы вразꙋми́телны и҆ чи́сты Бъ́лгарскы  …  ѡ҆ба́рнахъ внима́нїе камъ церко́внїй атъ
ѧ҆зы́къ, вни́кнахъ, разглѣдахъ мꙋ съста́въ атъ, но не ми быдѐ на сь́рдци да си ѡ҆ста́вѭ мнѣнїе
то и да стѫ́пѭ въ стѫ́пкы те на о҆ні́ѧ списа́телы, кои́то сѧ придь́ржѫтъ¹҆ церко́вный атъ ѧ҆зы́къ,
не и҆змýнѧ́юще ни бꙋ́квы те, ни сложе́нїе то споре́дъ Бъ́лгарско то сво́йство и҆ произноше́нїе , поне́же
сѧ ѡ҆бѣща́вамъ да пи́ша по Бъ́лгарски, то̀ є
ꙋмý́ватъ Бъ́лгары те, а҆ не по Рꙋ́сски,
нито̀ пакъ да послѣдꙋвамъ о҆ні́ѧ, кои́то прилѣпи́вшесѧ пристра́стнѡ¹҆ произноше́нїе то на свое́то
о҆те́чество подкрѣпѧ́вѫтъ безъ ѡ҆снова́нїе свои́те мнý́нїѧ.“ (ПрУ: 220 – 221). Това изказване на
преводача е твърде важно. То свидетелства, че о. Иларион Макариополски предварително е
размишлявал, за да прецени дали черковнославянският език може да бъде понятен за пошироката читателска публика („вни́кнахъ, разглѣдахъ мꙋ съста́въ атъ“). Направеното
проучване го довежда до разбирането, че черковнославянският език не може да бъде
достъпен на масовия читател у нас. Не е перспективен, според о. Иларион Макариополски, и
подходът на онези книжовници, които се придържат само към особеностите на своите родни
говори. И така, преводачът проявява критично отношение към Черковнославянската школа, а
също така не приема и практиката на книжовниците, които въвеждат тясно диалектни
особености в своите текстове.
О. Иларион Макариополски разбира, че задачата, с която се е заел, е трудна поради
„младе́нческї-атъ во́зрастъ на на́шїй атъ ѧ҆зы́къ и҆ разногла́сїе то междꙋ̀ списа́тели те споре́дъ
правописа́нїе то“ (ПрУ: 220), а също така и поради факта, че „церко́вна та А ꙋка є недоста́точна
за Бъ́лгарско то произноше́нїе“ (ПрУ: 220)4. Затова той се старае да разреши посочените
трудности, „о҆ба́че примѣ́ръ атъ на дрꙋ́гы те списа́тели ми пока́за, какъ ни́кой не ще послѣ́два
мое́то мнѣ́нїе , поне́же мо́же да є ча́стно, пристра́стно, и҆лѝ помѣ́стно и҆лѝ коне́чнѡ пра́во , но защо́
то сь́мь го азъ ре́кьлъ, то̀ є
ѣхенъ совре́менникъ, не́ма ва́жность.“ (ПрУ: 221).
О. Иларион Макариополски решава езиковите въпроси, като използва
народноразговорни елементи в своя език, например: 1. В превода присъства характерният за
българския език вокал ъ; 2. Гласната ъ е разноместна покрай сонорните съгласни л и р;
3. Завършъците за 1 л. ед.ч. и за 3 л. мн.ч. сег. вр. на глаголите от II спрежение са палатални;
4. Консонантите при членуване на съществителните имена с наставките -ар и -тел са
палатални; 5. Глаголните окончания за 1 л. ед.ч. и за 3 л. мн.ч. сег. вр. на глаголите от I и II
спрежение са тъмни; 6. На мястото на старобълг. ѣ́ се явяват застъпници ҆а и е; 7.
Аналитизъм при имената; 8. Многосричните съществителни имена от м.р., които завършват в
ед.ч. на съгласна, образуват формите си за мн.ч. с окончанието -и (-ы).
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Настоящият доклад е част от по-голямо изследване, посветено на Търновската книжовноезикова школа
през Възраждането.
4
Други възрожденски книжовници от първата половина на XIX в. също са срещали трудности при
отразяването на фонетичните особености на НБКЕ с черковнославянската кирилица (конкретни примери за
модифициране на черковнославянската азбука от български книжовници вж. в Русинов 1985: 13- 22).
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Едновременно с това преводачът правилно разбира и важното значение на
книжовноезиковата традиция. О. Иларион Макариополски прави разлика между
черковнославянски и старобългарски/среднобългарски език, затова препоръчва: „Мно́го
поле́зно бы бы́ло Български те списа́тели да бы́ сѧ свýсти́ли ѿ пре́лесть та въ коѧ́то сѫ па́днали !
и҆ дабы̀ ѡ҆ба́рнали внима́нїе то си да и҆злѣдватъ (така! – в с.м. – И. Б.) Българскї-атъ ѧ҆зы́къ, не
ве́че въ печа́таны те церко́вны кни́гы, (кои́то сѫ и҆спра́вени по Рꙋ́сско то произноше́нїе) но въ
ко́жены те ста́ры рѫкопи́сы, въ кои́то є погребе́нно сокро́вище то на дне́шный атъ Български
ѧ҆зы́къ.“ (ПрУ: 222). Книжовникът обръща специално внимание на факта, че
произношението на новобългарския език е непроменено в сравнение със засвидетелстваното
в Манасиевата хроника произношение – то е запазено чисто българско (ПрУ: 222).
Преводачът също така отбелязва липсата на „рѣчь Тата́рска“ в българския език (ПрУ: 222).
Следователно за обогатяването и обработването на НБКЕ е полезно книжовниците да вземат
предвид и традицията. Именно затова о. Иларион Макариополски посочва като пример
практиката на френските и на гръцките книжовници, които се съобразяват с „ко́ренный атъ
ѧ҆зы́къ“ (ПрУ: 223) – латински или старогръцки. Тази препоръка доказва, че е напълно
справедлива следната преценка на Ст. Младенов: „И л а р и о н ъ
Стояновъ
Х и л е н д а р с к и , после Макариополски, е п р е д х о д н и к ъ н а и с т о р и ц и т ѣ н а б ъ л г .
е з и к ъ , единъ отъ първитѣ, ако не първиятъ, който макаръ и пѫтемъ, обажда на българитѣ,
че за познание на своя езикъ тѣ могатъ да черпятъ сведения и отъ паметницитѣ на старата
книжнина, писани отъ българи.“ (Младенов 1925: 173)
О. Иларион Макариополски отделя голямо внимание и на етимологията на етнонима
българин, защото народностното име „слꙋ́жи за знамени́тъ характи́ръ“ (ПрУ: 224;
разсъжденията му по този въпрос се намират в ПрУ: 225 – 226). Той достига до следния
извод: „блъгъ=бло́гъ=бла́гъ, то̀ єсть ща́стїе“ (ПрУ: 226)5.
В останалата част на послеслова книжовникът излага правилата на правописа, който е
употребен в превода (ПрУ: 227 – 229)6.
ИЗВОДИ
Макар че послесловът към ПрУ е озаглавен „З а ¹ ҆ п о т р е б е ́ н н о т о п р а в о п и с а ́ н ї е в ъ
п р е в о ́ д ъ а т ъ “, в него, както бе показано по-горе, са разгледани не само правописни
въпроси, но и други езиковедски проблеми. С превода на тази книга о. Иларион
Макариополски се нарежда сред радетелите на Новобългарската школа в устройването на
НБКЕ. Той разбира трудностите, които липсата на общоприети езикови норми поставя пред
нашите книжовници, и затова се старае според силите си да намери приемливо решение на
тези трудности. Едновременно с това преводачът не надценява и своето значение, а посочва,
че мнението му може би няма да бъде прието.
Особено важни за историята на НБКЕ са следните факти, свързани с превода на ПрУ: 1.
Преводачът категорично застава на позициите на Новобългарската школа и чрез своята книга
спомага за нейното утвърждаване; 2. Отец Иларион Макариополски поддържа идеята, че
новобългарският език е пряк продължител на старобългарския – становище, което става
общоприето в българистиката през последната четвърт на ХХ век; 3. Преводът на ПрУ
представлява сполучлив синтез на традиционно книжовно и на съвременно народноразговорно: книжовникът проявява много добър езиков усет при замяната на по-стари
езикови форми с техните разговорни съответствия. Така о. Иларион Макариополски заедно с
Петър Берон и Иван Богоров се включва в предисторията на Търновската книжовноезикова
школа от третата четвърт на XIX в.
5
6

За тази етимология по-подробно вж. Младенов 1925: 170.
Някои от правописните особености на ПрУ са разгледани в Русинов 1985: 20 и в Братанов 2019: 12-15.
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Настоящият доклад е разработен по научно-изследователски проект "Изследване на
възможности за прилагане на интегративни връзки в хуманитаристиката и изкуствата“, дог. № 20ФПНО-01, финансиран по фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

ИЗТОЧНИЦИ
ПРАВОСЛАВНОЕ ОУЧЕНІЕ или СОКРАЩЕННО Хрїстїа́нско Богосло́вїе , Сочине́нно на
Рꙋ́сски ѿ приснопа́мѧтнаго Митрополи́та Моско́вскаго Платѡ́на въ 1764 Годи́на. Ны́нѣ же
преведе́но на Бъ́лгарски и͗ и͗зда́но, п о з в о л е́ н ї е м ъ и͗ ѡ͗ д о б р е́ н ї е м ъ С в ѧ т ы́ ѧ В е л
и́ 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 ͗Іларїо́на Стоѧ́нова ͗Еле́нчанина. ВЪ ЦАРИГРАДѢ. Въ Патрїа́ршеска та Печа́тнѧ.
1844.
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