
Текстове на народен език, писани с гръцка азбука

9. Когато говорим за началото на нашия съвременен 
писмен език, трябва да отделим заслужено внимание и на 
онези  произведения,  които  са  писани  на  различни  наши 
диалекти, но с гръцка азбука. Гръцкото влияние е толкова 
силно чак до средата на 19 век, че в някои наши населени 
места  в  южните краища (напр.  в Охрид) почти съвсем е 
забравена  славянската  азбука.  Да  споменем  само 
характерния случай с Димитър Миладинов,  един от най-
видните борци за славянска просвета в Македония, който 
чак на петдесет годишна възраст научава кирилицата. А и 
самият сборник на братя Миладинови първо бил писан с 
гръцка азбука,  а преди издаването преписан на кирилица 
от Константин Миладинов. С една дума, гръцката азбука 
до  споменатото  време  е  широко  използвана  в  нашата 
страна.

Разбира  се,  че  всичко  това,  което  е  писано  на 
народен македонски език, но с гръцка азбука, не можем да 
го отделяме от общия поток, който води към изграждането 
на обособен македонски книжовен език. Азбуката е само 
външна  одежда,  докато  същественото  е  това,  че  с  тази 
азбука  се  представя  писмено  наш говор.  По  времето  на 
нашето  културно  възраждане  през  19  век,  когато  се 
повдига, както ще видим, и въпросът за нашия книжовен 
език, вече съществува една писмена македонска традиция 
и в нея се включва и книжнината, писан с гръцка азбука.

Освен във всекидневната кореспонденция, гръцката 
азбука  се  използва  за  записване  на  наши  текстове  в 
училищната  практика,  в  речниците,  които  служат  на 
учениците  за  усвояване  на  гръцкия  език,  където  се  дава 
гръцки текст с паралелен македонски превод. Образец за 
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един такъв речник имаме в известния “Четириезичник” на 
Даниил,  който,  с  нашия  паралел  в  него,  същевременно 
представлява  и  пръв  печатан  македонски  текст.  Съвсем 
ясно  е,  че  в  тази  книга  не  трябва  да  виждаме  някакъв 
принос  към  утвърждаването  на  писането  на  наш  език; 
целта  на  Даниил  е  ясно  подчертана  от  самия  него  в 
предговора на “Четириезичника”: той иска да подпомогне 
именно елинизацията на нашия народ, както и на власите и 
на албанците, като им дава учебник, по който да могат по-
лесно  да  усвоят  гръцкия.  Но  с  течение  на  времето  това 
паралелно използване на нашия език с гръцкия,  довежда 
тъкмо  до  обратен  резултат  –  до  утвърждаването  на 
народния език в писмеността.

“Четириезичникът” излиза в две издания (второто – 
по-разширено, във Венеция през 1802 г.; един екземпляр от 
тази  много  рядка  книга  се  намира  в  библиотеката  на 
Философския  факултет  в  Скопие).  По  всичко  личи,  че 
първото издание, което засега ни е известно само по това, 
че е препечатано от Уилям Мартин-Лийк (William Martin-
Leake, Researches in Greece. London 1814), е издадено през 
1794 г.  също във Венеция.  Това се потвърждава от едно 
писмо,  изпратено  на  13  април  1793  г.  от  Даниил  до 
охридския свещеник Стефан, с което го моли да участва в 
превода на  гръцкия  текст  на  една  книга,  която  готви да 
издаде във Венеция (вж. Иван Снегаров, Мак. пр.  I, 1925, 
кн. 4, с. 55-56). На същото място Снегаров съобщава, че 
разполага с една такава книга, печатана през 1794 година. 
По всяка вероятност това ще да е било първото издание на 
“Четириезичника”.  Предположението,  че  Стефан  е 
преводачът  на  македонския  паралел  се  подкрепя  и  от 
факта, че наистина говорът, използван в него е охридски, а 
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не  битолски,  както  погрешно  се  смяташе  по-рано*.  Ето 
няколко черти от езика на този паралел, които като цяло 
издават охридски говор: наставка “-ет” в 3 л.  мн.  ч.  сег. 
време: “сакает”, “аресает”; имперфект на “-ите: “дојдите”; 
итеративни форми като:  “останвит”,  “родвиш”;  думите  с 
изговор,  характерен  за  охридския  говор:  “фаштат”, 
“чужди”,  “черевата”,  “коленците”,  “сфите”,  “четфорток”, 
“песмите”,  “џиздот”,  “убетките”,  “кночко”;  от  лексиката: 
“пепони”,  “љубиш”  (=  “сакаш”),  “влакот”,  “чун”, 
“браноите”, “брак” (=сватба), “опитвам” и др.

Записването  на  думите  в  македонската  част  на 
“Четириезичника”  издава  човек,  на  когото  охридският 
говор е бил роден, защото изговорът е предаден прецизно. 
Не стоят,  обаче,  така нещата със синтаксиса.  Буквалният 
превод от гръцки,  дума по дума,  е  причина изреченията 
главно  да  бъдат  неправилно  съставени.  Такова  нещо 
виждаме и в някои ръкописни речници, запазени от 19 век 
(в. напр. “Македонски јазик” II, 5. с. 97-102).

“Четириезичникът” е от голямо значение за нашата 
историческа  диалектология,  тъй  като  в  него  имаме 
фиксиран  охридски  текст  от  преди  повече  от  век  и 
половина,  през  което  време  в  охридския  говор  са 
настъпили някои промени. Неговата важност се състои и в 
това,  че  освен  предварително  поставената  цел  на 
съставителя, той послужил като образец за редица такива 
ръкописни речници, в които паралелно с гръцкия започва 
да  се  използва  и  народният  език.  Двете  му  издания 
показват,  че  той  станал  търсен  учебник,  а  това  се 
потвърждава  и  от  факта,  че  през  1841  г.  в  солунската 
печатница  на  Теодоси  се  препечатва,  вече  с  кирилица, 

* вж. А. Селищевъ, Очерки по македонской дiалектологiи, I, Казань 
1918; А. Погореловъ, Даниловиятъ четириезичникъ, Сб. БАН, XVII, 
1925.
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гръцкия  и  македонския  паралел  от  “Четириезичника”  в 
“Книга за наꙋченїе трихъ ѧзиковъ”.

Но по онези наши места,  където до средата на 19 
век  преобладава  гръцката  азбука,  използването  на 
македонския  народен  говор  не  се  ограничава  само  до 
спомагателна служба при обучението. Напротив, през това 
време се развива и доста оживена книжовно-преводаческа 
дейност  с  религиозна  насоченост.  Известни  са  ни  доста 
ръкописи  с  църковни  слова,  поучения,  молитви  и  под., 
писани с гръцка азбука, като на много места се появяват и 
преводи на евангелието. Един от тези преводи, направен от 
Павел Божигробски на воденски говор, дори бил отпечатан 
в Солун през 1852 год. (т. нар. “Кониковско евангелие”). 
Всичко  това  представлява  една  малка  книжнина,  както 
изтъкнахме по-горе, като от своя страна оказва влияние за 
повдигане на езиковия въпрос по време на възраждането.

Особено  трябва  да  наблегнем  на  една  езикова 
характеристика на текстовете, писани с гръцка азбука. Те 
възникват  там,  където влиянието на славянската  книга  е 
слабо, писани са от хора, които често не знаели дори да 
четат кирилица, и затова не можели да се влияят от езика 
на онова, което тогава се пренася у нас – все още главно 
чрез  църковнославянската  книжнина.  Впрочем, 
превеждайки от гръцки, те се изправят пред един проблем: 
как  да  намерят  съответствие  за  онези  думи и  изрази  от 
книжовно обработения гръцки език, каквито народният ни 
говор не може да им предложи. И като не могат да се опрат 
на другите славянски езици, нито на църковнославянския, 
те тръгват тук по единствения и правилен път – да развият 
онова,  което  им предоставя  народният  език,  да  създават 
нови думи с неговите средства, да придават нови нюанси в 
значенията  на  някои  вече  налични  думи.  За  пример  ще 
вземем  само  две-три  думи  от  ръкописа,  описан  в 
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“Македонски  јазик”  II,  5.  Така,  там  се  използва  вместо 
“богиња” – “богојца”, дума, която е образувана по същия 
начин, по който се образуват в народния език имената на 
жените от мъжките имена (напр. “Костојца” < Костовица). 
Думата  “седачи”  се  използва  със  значение  на  “жители” 
(“седач”  –  образувано  от  глагола  “седи”  т.е.:  живее 
някъде). Така е създадена и думата “опервач” (=убиец) от 
“опервит”  (=  убива  в  охридския  говор)  и  т.н.  Такива  и 
подобни  случаи  могат  да  се  приведат  като  примери  от 
голям брой от наши текстове, писани с гръцка азбука. Те 
свидетелстват за едни положителни и плодотворни усилия 
да  се  доразвива  народния  език,  да  се  обогатява  с  нови 
изразни средства,  да  се пригажда за  книжовна употреба. 
Няма  нужда  да  се  подчертава  колко  важно  е  това 
появяване на съзнателно езиково творчество в процеса на 
развитие на нашия книжовен език.
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