
Народният език в практическа писмена употреба през 
времето от 16 до 19 век

7. През времето от 16 до началото на 19 век можем 
все  по-ясно  да  следим  по  ръкописите  процеса  на 
постепенно утвърждаване на македонския народен език в 
писмеността.  Естествено  е,  че  най-напред  това  става  в 
писма,  забележки  и  под.,  докато  в  текстовете  само  с 
литературно  съдържание  този  процес  се  развива  много 
постепенно,  тъй  като  при  тях  влиянието  на  писмената 
традиция е далеч по-силно.

Така  например,  в  една  Ерминия  (ръководство  по 
църковна живопис, б. пр.), преписана през 1728 година, е 
запазен  един  образец  на  народен  говор.  Тази  интересна 
книга,  днес  собственост  на  Философския  факултет  в 
Скопие, представлява препис от някакъв руски оригинал. 
По  този  начин,  тя  ни  дава  важно  доказателство  за 
проникването  на  руските  книги  по  нашите  краища  и  за 
разпространението  на  руската  редакция  на 
църковнославянския  език,  което  се  осъществява  усилено 
през 18 век, така че този език навлиза в църковна употреба 
и у нас, като изтласква сръбско-църковнославянския език.

В споменатата Ерминия, писана като цяло на руско-
църковнославянски език, с някои примеси от нашия език, 
имаме  само  един  малък  текст  (на  л.  24  об.-25)  на 
македонски. Тук печатам този текст, както е в ръкописа*:

Вéрникъ  со  чп ртоѝ ,  кáко  да  прáвиш  дасé  сýшит 
насéнка.

З ми  Ñѐ (50) дрàма  чп рто,  тр поти  л  чéтрыѝ ѝ ѝ ѝ  

превáрено; и зèми ˜λ(30) дрáма сáнтрака сàкасъ истріѧ с тно,ѝ  

* С ` тук е заменен знакът ’ над буквите.
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тýріѧ воедно  стàкло  со  чп рто-то  зàедно,  пóслѝ ѣ згрей 
тремéнтина венéдичка дрáма єї(15). Пóслѣ клáйго нáсолнце 
дастóйт, пóслѣ з миго ýдирай со фърча на кона нàсолнце,ѐ ѝ  
нáòгонъ нáтопли ýдри тáко нáправи.

Думата  “трипоти”  показва,  че  става  дума  за  наш 
западен говор със замяна на ѫ>о. И наистина, преписвачът 
на тази Ерминия, зографът Янкула Силянов произлиза от 
малореканското село Тресонче. Макар и малък, този текст 
за нас все пак е важен, особено с това, че ни показва как 
нашите  хора  започнали  да  използват  народния,  вместо 
църковния език, в напътствия, свързани с техните занаяти.

Народният македонски език все повече се налага и в 
различни кратки записвания в манастирските поменици, в 
т. нар. приписки в полетата на книгите, където пишещият 
обикновено съобщава за някое събитие, което е значително 
в  неговия  личен  живот  или  живота  на  народа.  Ето  на 
например една такава приписка, която произлиза от 1741 г. 
от радовишкото село Дедино:

+ Сїе бж ҃ст’вовно е  ѓлїе попа Доунаово(ѓ,Ñ).  ѿ сѣло 
Дедйно. Да се знае що беше зло мошне. Бꙋчоукь. жито. петь 
стоти’ аспри. беше зло за чоудо големо. едно ꙗгнѣ. за три 

гроша, ωка соль петь пари. ωка вино. ˜Д. пари. ока ракиꙗ. ї. 
пари.  та  се  ꙗви  браш’но  ѿ земи.  та  се  чини  берикет. 

мошне.  ѽка лепь. за една аспра ѽка вино за аспра. та пак 
се ꙗвиха глꙋхци много и змий. та беше страхотиꙗ. За чоудо 
не  можеше  човекъ  да  спие  ноће.  В  лето ЗСМД  (1741). 
Сравнете Иванов, Старини 175, Цонев, Опис II 29.

За  илюстрация  на  това  как  народният  език  се 
утвърждава  в  практическото  писмено  общуване  между 
нашите хора, нека ни послужи и този текст, наистина, от 
по-ново време (1814 г.), но който е интересен вече с това, 
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че представлява един юридически документ – договор за 
партньорство между двама търговци*. Говорът е велешки:

Оть  денеська  овьде  покажꙋямь  како  се  чиниме 
орьтаци сось х(аџи) Тасета. И тꙋриль х(аџи) Тасе капеталь 
5000  гроша  броени  пари  да  работать.  Насреде  оть  овиа 
пари,  що  ке  имь  даде  госпоть  –  или  ћарь  или  зарарь 
братьски  да  делать  наполꙋ.  И  имаме  зборь  за  четири 
години  да  работиме  заедно  орьтакьликь.  Оть  како  ке  се 
свирьши това време ако сака и едень и дрꙋћи пак можать за 
повеке време да останать. Затова правиме две писма едно 
како друго да се знае.

1814 iанꙋарiа, 5, Башиносело
Асъ Хачи Тасе сꙋ каиль
Ясь Мано х Петко

Како  е  горе  згрешено  не  сме  покажале  оть  овиа 
капеталь що требать повеке пари или десеть хильяди или 
дваесеть  да  стои добир х Тасе  секои пать  и да работать 
сось фаиде по 50 пари на месець на стото.

Безсъмнено,  такова използване на нашия език във 
всекидневната  писмена  практика  е  трябвало  да  окаже 
значително влияние, що се отнася до неговото използване 
в книжовността, и изобщо, що се отнася до поставянето на 
въпроса за книжовния език, който трябва да се използва в 
Македония.  Чрез  такова  използване,  народният  език  се 
налага във възприятието на нашите хора като език, който 
може да получи писмено оформление.

* Този документ е публикуван първо в “Македонски прегледъ” V, 1, с. 
117. Тук, където е необходимо, думите са дадени разделно, поставена е 
пунктуация, изпуснати са някои диакритични знаци, но пък писането в 
оригинала е предадено точно.
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