
Окончателно разрешаване на македонския езиков 
въпрос

16.  Колкото  повече  наближаваше  денят  на 
освобождението  на  нашата  страна  от  фашистките 
окупатори,  все  по-голяма  актуалност  трябваше  да 
придобива  въпросът  за  окончателния  облик  на 
македонския  книжовен  език.  Всичко  това,  както 
подчертахме, беше достатъчно изяснено по отношение на 
най-същественото, от предшестващото книжовно развитие, 
както  преди  войната,  така  и  по  време  на 
Народноосвободителната борба. Ясно беше, например, че 
основа  на  нашия  книжовен  език  представляват 
централните говори; а именно това е същественото. Също 
така,  ясно  беше  от  дотогавашната  практика,  че 
фонетичният  принцип  ще  бъде  приложен  при 
окончателното утвърждаване на азбуката и правописа. Но 
извън това, и с оглед на формите на книжовния език, и с 
оглед  на  неговата  азбука  и  правопис,  оставаха  редица 
подробности, които трябва да се изяснят.

Между  самите  централни  говори  има  различия  в 
известни черти. Какъв избор да се направи в такива случаи 
–  това  беше  все  още  открит  въпрос.  Предстоеше  избор 
между различните начини за отбелязване на някои звукове. 
Но  макар  че  това  беше  оставено  да  бъде  окончателно 
решено  след  освобождението,  с  работата  на  специална 
комисия по езика и правописа, все пак още тогава все по-
голяма ставаше необходимостта да се разменят гледища и 
да  се  достигне  до  нещо  по-стабилно.  Издаването  на 
партизанските  вестници  и  списания  като  “Илинденски 
пат”,  “Народен  војник”,  “Млад борец”,  а  после  и  “Нова 
Македонија”  – налагаше това всекидневно със силата  на 
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една  практическа  необходимост.  Тази  необходимост  се 
почувства  още  повече,  когато  след  капитулацията  на 
България,  на  нашата  свободна  територия  започна  да  се 
създава по-широка училищна мрежа. Каква азбука ще учат 
децата, в каква форма ще им бъде преподаван родния език 
– стана вече въпрос на деня.

Всичко това породи оживени дискусии, особено по 
време  на  I заседание  на  Антифашисткото  събрание  за 
народно освобождение на Македония (АСНОМ) (2 август 
1944  г.)  преди  освобождението.  Сред  историческите 
решения, които АСНОМ прие на своето I заседание, беше 
и  решението  за  “въвеждане  на  македонския  език  като 
официален в македонската държава”.  Но не беше спряно 
само дотук. Струва си да се спомене,  че докато Главния 
щаб  на  Народноосвободителната  войска  (НОВ)  и 
партизанските отреди на Югославия (ПОЈ) за Македония и 
АСНОМ  се  намираха  в  манастира  Прохор  Пчински,  от 
дискусията  се  породи  един  опит  за  даване  на  т.нар. 
временни  правила  за  македонския  книжовен  език,  без 
никаква  задължителност.  Те  послужиха  като  основа  на 
дискусиите  за  езика  и  правописа,  организирани  през 
октомври  1944  година  в  Горно  Врановци,  когато  бяха 
изнесени три реферата по този въпрос.

Въпреки  че,  както  вече  казахме,  последната  дума 
оставаше  за  след  освобождението,  не  трябва  да  се 
пренебрегва важността на тези предварителни подготовки 
в това отношение. От размяната на гледища ставаше ясно 
кои  са  възловите  точки  в  целия  въпрос,  какви 
противоположни мнения се сблъскват и, от друга страна, 
кое се приема единодушно от всички. Пред хората стоеше 
опитът  на  нашата  млада  литература  преди  войната  и  по 
времето  на  самата  борба;  езиковият  опит  от  различните 
партизански  публикации  през  същия  период.  Този  опит 
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трябваше  да  се  осмисли  и  да  се  оформи  в  правила  на 
книжовния  език.  Тъй  като  по-рано  ние  в  Македония 
нямахме свой книжовен и културен център, хората, които 
пишеха – изграждайки всеки за себе си известна система 
от възгледи за нашия книжовен език – сега вече встъпваха 
във  все  по-жив  контакт  между  себе  си,  констатираха 
разликите в своите разбирания за отделните факти, влизаха 
в спорове и схващаха, че само в резултат на една борба на 
гледищата  може  да  се  стигне  до  решение  на  езиковия 
въпрос.  Това  нещо  беше  изразено  ясно  преди 
освобождението  -  а  още  повече  се  засили,  съвсем 
естествено,  след  освобождението,  когато  не  можеше  да 
има много отлагане.

Скоро след освобождението на Скопие (13.11.1944 
г.), от Президиума на АСНОМ беше назначена комисия, на 
която й беше поставена задача да направи предложение за 
азбуката  и  правописа.  Тя  заседаваше  в  периода  от  27 
ноември до 3 декември 1944 година. Не може да се каже, 
че  работата  на  тази  езикова  комисия  беше  солидно 
подготвена. Това трябваше да се отрази и на резултатите, 
до  които  се  стигна.  Така,  в  разработката  на  комисията, 
където се констатира, че македонският книжовен език се 
изгражда  на  основата  на  централните  говори, 
същевременно  за  някои  важни  черти  се  прокарваше 
тенденцията да се вземат форми не от централните говори, 
а от скопския говор (напр.: бегава (=бягаха), бева (=бяха) и 
т.н.). Също така, особен акцент се поставяше върху това, 
че в нашия книжовен език абстрактните думи трябва да се 
приемат  от  руския  език;  така  се  завоалираше  законният 
стремеж  към  езиково  творчество  преди  всичко  със 
средствата  на  нашия  народен  език.  Първата  езикова 
комисия отиде и по-далеч, посочвайки в своята обосновка 
до Комисариата на народната просвета от 20 януари 1945 

59



година, че тя давала предложението не в окончателен вид, 
а крайното решение за нашия езиков въпрос трябва да се 
вземе  едва  когато  дойдели  да  ни  помогнат  някои  руски 
учени.  Разбира се,  това беше съвсем наивно и погрешно 
мнение. За решаването на нашия езиков въпрос не може да 
бъде  компетентен  никой  друг,  освен  ние  самите.  Този 
въпрос представляваше жива част от нашето национално-
културно развитие и ние трябваше, според своите сили и 
разбирания, да кажем своята дума.

Макар че работата на първата комисия страдаше от 
редица слабости и нейните предложения не се приеха, все 
пак тази работа не мина съвсем безполезно. Тъй като тя по-
цялостно от предишните дискусии разискваше книжовния 
език, можеше още веднъж и по-цялостно да се забележат 
въпросите, които трябваше да бъдат решени.

По-нататъшната работа над езика беше поверена на 
една  друга  комисия,  в  която,  освен  някои  членове  от 
предишната,  влязоха  и  няколко  млади  писатели  и 
публицисти, които започнаха своята литературна дейност в 
партизанските  редове.  Безсъмнено,  това  отбеляза 
необходимо подобряване на състава на комисията. Така се 
стигна до още по-силно изразяване на връзката на онова, 
което  се  създаваше  на  езиковото  поле  преди 
освобождението,  в  партизанския  печат,  с  онова,  което 
трябваше да се изгради в извоюваната национална свобода.

Новата  комисия  обсъди  въпроса  за  азбуката  и 
правописа на много събрания в периода до месец май 1945 
година.  Принципите,  които  бяха  изяснени  в  процеса  на 
нейната  работа,  в  основата  си  могат  да  се  сведат  до 
следното:

1.  В  македонския  книжовен  език  трябва  да  се 
утвърдят онези форми от централните говори, които в най-
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голяма степен ще свържат всички наши говори и ще бъдат 
лесно приемливи за хората от всички наши краища.

2.  В  македонския  книжовен  език  трябва  до  най-
голяма  степен  да  се  изрази  неговата  народна  основа. 
Речникът  на  книжовния  език  да  се  обогатява  с  думи от 
всички наши диалекти, да се създават нови думи с живи 
наставки и само доколкото е необходимо да се въвеждат 
чужди заемки.

3.  Македонската  азбука  да  бъде  съставена  от 
толкова  букви,  колкото  звукове  има  в  книжовния  език. 
Правописът да се изработи на фонетичен принцип.

Работата на комисията по език и правопис, основана 
на тези принципи, даде резултат. Постигна се единодушие 
по  отношение  спорните  въпроси  за  езиковите  форми  и 
тяхното  правописно  фиксиране.  От  различните  гледища, 
изразени  –  както  знаем  –  още  в  дискусиите  преди 
освобождението,  се  изгради  един синтез.  На 3  май 1945 
година комисията прие своята резолюция “по въпроса за 
македонската азбука”. “Комисията по език и правопис – се 
казва  в  заключението  на  тази  резолюция  –  предлага 
горните  свои  решения  на  федералното  правителство  на 
Македония, за да ги одобри и узакони, за да се постигне 
унификация на нашата азбука, което е едно от най-важните 
условия  за  правилния  развой  на  нашата  писменост  и 
литература”.  Същия  ден  Народното  правителство  на 
федерална  Македония  прие  на  своето  заседание 
предложението  на  комисията  и  взе  решение  за 
македонската  азбука,  публикувано  в  “Нова  Македонија” 
два дена по-късно, на 5 май. Почти по същото време бяха 
утвърдени и главните точки на правописа. Комисията прие 
проекта на правописа окончателно на 2 юни 1945 година и 
го внесе за утвърждаване в Министерството на народната 
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просвета. Решението, с което се узакони правописът, беше 
прието от Министерството на 7 юни 1945 година.

Приемането на азбуката и правописа бележи голяма 
придобивка на нашия народ на културното поле.  С това 
беше сложен край на стихийността в развитието на нашия 
книжовен  език  и  се  направи  решителна  крачка  към 
неговото унифициране. С това се  затвърдиха основите на 
единната македонска писменост.

Свободният ни национален живот в СР Македония 
даде възможност, в рамките на общия културен подем, и за 
бързо  развитие  на  нашия  книжовен  език.  Чрез 
оригиналната  и  преводна  литература,  чрез  театъра  и 
радиото,  вестниците  и  учебниците,  както  и  чрез  други 
форми на културно-обществения  живот – нашият езиков 
опит  се  обогатяваше  ден  след  ден  и  с  това  все  по-
съдържателно  се  развиваше  живата  сила  на  книжовния 
език.  Но  този  процес  на  многостранно  развитие  сега 
протичаше  в  ясно  определени  рамки,  следван  от 
съзнателно насочен интерес към проверка на практика на 
нормите, които влязоха в състава на първия ни правопис, и 
същевременно  за  обхващане  и  теоретично  осмисляне  на 
новия материал, който предлагаше езиковата практика. Тя, 
практиката,  показа,  че  правилно  бяха  формулирани 
основите на нашия книжовен език през 1945 година, нещо 
повече – че в максимален брой случаи отделните норми в 
правописа намериха общ прием и станаха усвоен навик на 
всеки наш културен човек; но в някои случаи тя показа, че 
трябва да се внесат и известни корекции или доуточнения. 
Така например, бяха заменени глаголните форми от типа 
кажуе (=казва) с форми като кажува, промяна, която беше 
приета  на  6  април  1948  година  по  предложение  на 
правописната комисия към Министерството на просветата, 
а след обстойна дискусия на едно събрание между нашите 
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писатели,  журналисти,  езикови  специалисти  и  други 
културни дейци.  Две години по-късно, през 1950 година, 
когато  правописната  комисия  предложи  за  разглеждане 
второто  разширено  издание  на  македонския  правопис, 
можеше  с  право  да  бъде  констатирано,  че  в  него  се 
предлагат  само малък брой изменения на  дотогавашните 
правила,  и  че  същността  на  работата  е  отстраняване  на 
някои  двойствености,  допускани по-рано,  и  обхващането 
на онзи нов материал, който изискваше да бъде подчинен 
на правописни норми, а който не беше обработен в първия 
правопис.  Всичко  това  означаваше,  че  в  развитието  на 
нашия книжовен език се стигна до онзи момент, когато се 
почувства  една  необходима  стабилизация  на  неговите 
черти, когато неговият граматически облик е окончателно 
установен и когато съществува и може да бъде оправдана 
само  необходимостта  да  се  доразработват  и  доуточняват 
някои  подробности,  каквито  обикновено  се  налагат  от 
езиковото развитие дори и в книжовни езици с много по-
дълга  история.  Безсъмнено,  чувството  за  стабилност  на 
нашия книжовен език, авторитетът му, който произтича от 
това чувство – е ценна придобивка за нас, която ще ни даде 
възможност  винаги  да  различаваме  прибързаните  и 
лекомислени  намеси  в  тази  така  чувствителна  материя, 
която се нарича национален език, от полезните приноси в 
изясняване  и  доизграждане  на  неговата  структура.  Днес, 
когато у нас все повече се пристъпва с научна подготовка и 
отговорност  към  разработване  на  езикови  въпроси, 
чувството за стабилност на нашия книжовен език е една 
предпоставка, от която се изхожда като от основа.
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