
Блаже Конески

УВОД
към

ГРАМАТИКА НА 
МАКЕДОНСКИЯ 

КНИЖОВЕН ЕЗИК

СОФТИС, Варна, 2009 год.

1



Блаже Конески

УВОД
към

ГРАМАТИКА НА МАКЕДОНСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
Част I и II

Част I
Увод. За звуковете. За ударението

2



Блаже Конески
Увод към Граматика на македонския книжовен език

Превод от македонски: Хари Стоянов © 2003

Оригинално издание:
Блаже Конески

ГРАМАТИКА НА МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН 
ЈАЗИК, дел I и II, Култура, Скопје, 1967

3



Блаже Конески

УВОД
към

ГРАМАТИКА НА 
МАКЕДОНСКИЯ 

КНИЖОВЕН ЕЗИК

Превод: Хари Стоянов

СОФТИС, Варна, 2009 год.

4



УВОД

ЕЗИКЪТ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ В 
МАКЕДОНИЯ

Развитие на съвременния македонски книжовен език

1. В началото ще дадем една, макар и до известна 
степен  обобщена,  картина  на  развитието  на  езика  на 
славянската писменост у нас до най-ново време. От този 
преглед ще се види, че корените на днешния ни книжовен 
език се впиват в наследството на една писменост, която от 
векове носи в Македония самобитни езикови белези.

Езикът на славянската писменост в Македония до 16 
век

2.  Славянската  писменост  в  Македония  се 
утвърждава към края на 9 и в началото на 10 век, когато 
учениците  на  Кирил  и  Методий  –  Климент  и  Наум 
създават  в  Охрид  едно  от  най-старите  и  най-известни 
славянски културни огнища. Книжовната дейност, която се 
развива тогава, е главно преводаческа и преписваческа, но 
се  появяват  и  някои  оригинални  творби,  като  например 
похвалните слова и проповеди на Климент.

Езикът на тази книжнина, днес обикновено наричан 
старославянски,  бил  изграден  въз  основа  на  солунския 
македонски  диалект.  В  славянските  страни,  където  този 
език бил пренесен заедно с писмеността, той претърпявал 
изменения,  приемайки  в  себе  си  елементи  от  говора  на 
различните  славянски  среди.  Важно е  да  подчертаем,  че 
този  език,  основаващ  се,  както  казахме,  на  македонски 
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диалект, макар и език на църковната литература, предаван 
по  традиция  главно  в  установения  вид,  все  пак  в 
писмеността, която се развива в нашите земи, отразява до 
известна  степен  промените,  които  настъпват  в  нашите 
народни говори по времето на Кирил и Методий. По такъв 
начин онези няколко запазени старославянски текстове от 
Македония*,  които произлизат  приблизително от края на 
10  до  началото  на  12  век,  показват  езикови  особености, 
които недвусмислено ги свързват с македонска среда. Една 
такава тяхна най-значителна езикова черта е т.нар. замяна 
на еровете в затворена сричка: ъ>о (сънъ > сон), ь>е (дьнь 
>  ден).  Тази  черта  и  до  днес  е  характерен  белег  на 
македонската езикова общност.

Писмената дейност,  свързана с Охридската школа, 
създадена  от  Климент  и  Наум,  се  отличава  –  и  по 
употребата  на  глаголическата  азбука,  и  по  по-
последователното  придържане  към  езиковите  и 
редакционните  особености  на  най-старите,  кирило-
методиеви  текстове  –  от  писмената  дейност  на 
Преславската  школа,  основана  в  Източна  България,  а  в 
която, освен употребата на кирилица, се забелязват в по-
голяма  степен  изразени  езикови  и  редакционни 
неологизми.  Ватрослав  Ягич,  един  от  най-видните 
слависти, посочвайки тази двойственост в ранния период 
на славянската писменост, която, както казва – “по-късно 

* С.  Кулбакин  констатира,  че  “македонският  произход  на 
Асеманиевото евангелие, Синайския псалтир и Синайския еухологий 
от никого не е поставян под съмнение”. Към тези ръкописи той добавя 
и  Зографското  четвероевангелие,  докато  за  Мариинското 
четвероевангелие  и  Клоцовия  сборник  не  може  съвсем  сигурно  да 
установи, дали се свързват с някой северномакедонски говор или са 
преписани  от  македонски  оригинал  в  сръбско-хърватска  езикова 
област (в.  S. M. Kul’bakin, Du classement des textes vieux-slaves, Revue 
des études slaves, II, 1922, p. 200).
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още  по-остро  се  проявява”,  подчертава  и  момента,  че 
влиянието  на  най-старите  български  и  македонски 
текстове  се  разпространявало  в  определени  посоки  в 
другите  славянски  страни.  “Едната  група  (източната)  – 
заключава Ягич – служи като източник за Русия, другата 
(западната)  –  за  Сърбия  и  Хърватско...”  (V.  Jagić, 
Evangelium Dobromiri, Wien 1898, стр. 111).

В най-ново време, в книгата “Manuel du vieux slave” 
френският  учен  Андре  Ваян  използва  термините 
“старомакедонски”  и  “старобългарски”,  за  да  обозначи 
разликата  в  езика  на  най-старата  славянска  писменост  в 
Македония  и  в  България.  “Различията  между 
старомакедонския и старобългарския са леки,  но все пак 
чувствителни;  те  се  явяват  особено  в  речника,  но  също 
така и в граматиката.  Те се проявяват в случаите,  когато 
имаме  един  и  същ  текст  в  два  варианта:  Евангелието  и 
Евангелистария  от  Сава,  беседата  от  Епифан,  дадена  в 
Клоцовия и в Супрасълския сборник” (там, 13).

3. Първата славянска азбука, която се използвала и 
в  Македония,  била  глаголицата,  т.е.  онази  азбука,  която 
била съставена от Кирил. Впрочем, най-късно в края на 10 
в.  у  нас  започва  да  се  използва  и  кирилицата,  както 
свидетелства известната надгробна плоча на Самуил от 993 
г.,  намерена  в  преспанското  село  Герман.  Кирилицата 
постепенно надделява,  така  че през 12 в.  тя вече заменя 
глаголицата  в  преписваческата  практика.  Но  че 
глаголицата не била забравена най-малко до началото на 
13 век, свидетелства инцидентното писане на букви, а и на 
цели редове с глаголица в някои текстове от онова време 
(Охридски апостол, Болонски псалтир и др.). За някои от 
тези паметници, например за Охридския апостол, с право 
се  предполага,  че  бил  преписван  от  глаголически 
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старославянски  оригинал,  което  значи,  че  преписвачите 
все още са знаели да четат глаголицата.

4. Въпросите, свързани с езиковите характеристики 
на славянската писменост в Македония през времето от 12 
до 14 век все още не са изяснени в достатъчна степен. От 
онова време са останали доста писмени паметници, които 
още чакат един подробен лингвистичен анализ, за да могат 
фактите, съдържащи се в тях, да се поставят на точното им 
място.

Впрочем, и от досегашните изследвания е ясно, че 
не  само че  се  продължава онази  самобитна  традиция  от 
старославянската  епоха,  а  тя още повече се задълбочава. 
Книжовната дейност била, както се вижда, особено жива 
около няколко културни центъра, като например Охрид в 
югозападна  и  Кратово  с  Лесновския  манастир,  в 
североизточна  Македония.  В тези  центрове  се  създавали 
определени  правописни  навици,  повече  или  по-малко 
обобщени,  в  пълнотата  на  които  може  да  се  съзре 
съществуване на отделни правописни школи у нас по това 
време.  С  достатъчно  основание  може  да  се  говори  за 
Охридска правописна школа, към която се отнася известен 
брой паметници (Охридския апостол, Болонския псалтир, 
Битолския триод и др.), за които се знае, че произлизат от 
Охридско или близките до него краища, а които показват, 
освен някои общи правописни особености,  и определени 
езикови  черти,  които  са  свойствени  именно  на  нашите 
югозападни диалекти.  С Кратовския книжовен център са 
свързани  също  много  запазени  текстове,  като  например 
Лесновския паренезис от 1353 г., Станиславовия пролог от 
1330 г.  и  др.  В езика  си те  показват  различия,  които  са 
общи  за  нашите  северни  говори  и  съседните  сръбски 
говори. Така изговорът “у” вместо “ѫ” (роука), наставка “-
мо” за 1 л. мн. ч. сегашно време и др.
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Според една съвсем  провизорна сметка,  направена 
от българския филолог Б. Цонев, от Македония може би 
произлизат около 80 ръкописа от 12 до 14 век, достигнали 
до нас. Тези паметници досега в славистиката се наричаха 
с  името “среднобългарски”,  макар че  фактически  винаги 
трябва да се прави разлика между македонски и български 
паметници от  този период,  ако се  желае  правилно да  се 
осмисли материалът, който те предлагат; защото първото 
условие за това е – да се знае поне приблизително в коя 
среда е писан даден текст и какъв е бил родният говор на 
преписвача.  Терминът  “среднобългарски”  внася  неяснота 
именно  в  това  отношение,  а  освен  това  днес,  при 
съществуването  на  македонска  и  българска  нация, 
използването му никак не е оправдано.

Това  не  значи  незабелязване  на  наистина  тесните 
връзки  и  взаимно  влияние  в  езика  на  славянската 
писменост  в  Македония  и  България  от  12  до  14  век,  а 
точно обратното – това е единственият път да се схване и 
обемът,  и посоката  на тези взаимодействия.  И наистина, 
всяка  що-годе  научна  класификация  на  писмените 
паметници,  наричани  среднобългарски,  трябва  да  доведе 
веднага  до  тяхната  подялба  на  две  групи:  българска  и 
македонска.  Към  това  води  логиката  на  самите  езикови 
факти, които са отразени в тези паметници.

Такъв  е  случаят,  например,  с  тяхната  безсъмнено 
досега  най-добра  класификация,  направена  от  С.  М. 
Кулбакин (Du classement des manuscrits dits moyen-bulgares, 
Revue des études slaves, III, 1923, pp. 221-224; IV, 1924, pp. 
24-52).  Освен  паметниците  с  черти  на  наши  говори, 
преходни  към  сръбската  езикова  област  (вж.  по-горе), 
Кулбакин отделя македонските текстове преди всичко по 
замяната ъ>о (сон), освен ь>е (ден). Той посочва и други 
езикови  особености,  характерни  за  тях  като  цяло,  а  и 
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такива, които отличават само някои текстове, давайки ни 
възможност  да  определяме  техни  подгрупи  и  да  ги 
свързваме по-близо с едни или други наши диалекти. Така 
например,  за  паметниците  от  охридската  област  е 
характерно, че в тях вместо старославянската група чѧ се 
пише  чѫ (чѫдо).  Че  в  това  писане  е  отразен  живият 
народен говор, се вижда от днешното охридско “чъдо” (от 
ѫ в  охридския говор се получил тъмният вокал “ъ”).  От 
другите  подгрупи,  които  отделя Кулбакин,  ще споменем 
още онази, представена от Хлудовия паримейник, в която 
групите цѣ, ѕѣ (дзѣ) са заменени с ца, ѕа (цана, ѕало). Ако 
потърсим в кои наши говори имаме днес тази замяна, ще 
видим,  че  става  дума  за  някои  повардарски  и 
източномакедонски говори (тиквешкия, щипския и др.). С 
това  по-точно  се  установява  връзката  на  дадените 
паметници с една определена диалектна среда.

Като  заключение  на  изложеното  за  нашите 
паметници от 12 – 14 век следва, че в техния език, който 
представлява  продължение  на  старославянския,  имаме 
редица  белези,  които  отличават  езиково  славянската 
писменост в Македония от този период като един особен 
вариант в сравнение с писменостите в съседните славянски 
страни.

5. От 14 век в Македония все повече започва да се 
засилва  влиянието  на  сръбската  редакция  на 
старославянския  език.  Причината  за  това  била  преди 
всичко  присъединяването  на  македонските  краища  към 
тогавашната  сръбска  държава.  Главните  отлики  на 
сръбската редакция са следните: писане само на ь вместо ъ 
и ь, оу вместо ѫ (роука и под.), е вместо ѧ (редь и под.); в 
морфологията:  наставката  -га (тога,  доброга),  -мо за 1 л. 
мн. ч. сег. време (носимо) и т.н. Тя надделява у нас чак до 
18 век и служи като езикова основа и на такива паметници, 
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в които  вече  се  явяват  черти  и  от  съвременния  народен 
македонски език (напр. Тиквешкия сборник от 16-17 век, 
македонските дамаскини от същото време).

Все  пак,  същевременно  се  наблюдават  и  видими 
следи  от  особеностите  на  македонската  писменост  от 
Средновековието. Нерядко се среща употреба на ъ (освен 
ь), на буквите  ѫ и  ѧ, характерни за по-ранната славянска 
писменост у нас. За пример ще посочим книгите, писани 
около  средата  на  16  век  в  манастира  Слепче-Продром 
(Крушевско).  Така  например,  в  известния  Слепченски 
писмовник  своеобразно  се  смесват  особеностите  на 
сръбската редакция с традиционните македонски писмени 
особености  (вж.  Й.  Иванов,  Български  старини  из 
Македония, стр. 484).

6.  След  завоюването  на  нашите  земи  от  турците, 
условията  за  книжовна  дейност  станали  особено  тежки. 
Затова по онова време имаме и упадък на писмеността. Що 
се отнася до езика й, той сега все повече се отдалечава от 
своята старославянска основа, поради това, че в него по-
силно навлизат елементи от народния език. Това се отнася 
преди всичко до такива текстове, които не били от тесния 
кръг на богослужебните книги (в които езикът повече се 
придържа към традицията), а служели за прочит или пък 
представлявали текстове с практическо предназначение.

Освен  намалената  грамотност  на  преписвачите 
поради  липсата  на  необходимата  школовка,  за  това 
допринесъл преди всичко фактът, че нашият народен език 
значително се бил изменил и отдалечил от онзи тип, който 
той представлява през времето от 9 до 11 век. Така се стига 
до  една  голяма  разлика  между  езика  на  писмеността, 
предаван  основно  според  традицията,  и  живия  език  на 
народа.  Естествено,  че  преписвачите,  недостатъчно 
запознати  с  нормите  на  стария  писмен  език,  допускали 
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грешки, като ги нарушавали, спонтанно внасяйки черти от 
своя народен говор. Такива текстове са особено интересни 
за историята  на нашия език в по-ново време, тъй като в 
редица случаи ни дават свидетелства до кое време са били 
извършени някои важни промени в неговата структура.

Сред  най-старите  ръкописи,  в  които  с  достатъчна 
яснота  се  съзират  особеностите  на  съвременния 
македонски език, спадат “Сводната грамота на Зограф” (Й. 
Иванов,  ib.  537-546) и “Калимановата  грамота”  (ib.,  602-
608). Те всъщност представляват фалшифицирани грамоти, 
направени  с  цел  да  се  потвърди  правото  на  Зографския 
манастир в Света гора над някои места. Писани са от една 
ръка в началото на 16 век. По особеностите на езика в тях с 
пълна сигурност се заключава, че е съставен от македонец. 
Сравнете  напр.  сось  сълоугы,  вωс  потωќ,  ѿтоува,  ꙗзь 
(лично местоимение), надворь, долчина (мн. ч. за ср. род с 
характерната македонска наставка –ина, иња) итн.

Като се абстрахираме от другите особеност, тук ще 
споменем,  че  в  тези  ръкописи  се  открива  извършената 
промяна на деклинацията в нашия език: вижда се, че се е 
генерализирала една именна форма и че е създаден съвсем 
друг  начин  за  изразяване  на  падежните  отношения. 
Сравнете напр. оубоꙗх се ѿ клѥтва; или: и ѿ тоува горѣ 
на врьх брьдω, и ѿ тоува дωлѧ низ брьдо... низ долчина на 
голѧма река, та на водѣница... и т.н. Имаме и случай на 
употреба и на членувана форма: доуганыте (Калимановата 
грамота).

Тези грамоти като цяло ни дават интересен пример 
за своеобразна смесица от различни правописни и езикови 
черти, нещо, което впрочем е било, както казахме по-горе, 
характерно  и  за  други  наши  текстове  от  онова  време. 
Освен  характеристиките  на  сръбската  редакция,  тук  се 
забелязва  и  подражание  на  по-старата  писменост  в 
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Македония  и  България;  а  което  пък  е  особено  важно  – 
чертите на съвременния македонски език намират в тези 
два текста израз както никога по-рано.
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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, 

16



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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Утвърждаването на народния език в църковната 
литература до началото на 19 век

8.  Както  беше  споменато,  през  периода  от  16  до 
началото на 19 век в текстовете на църковната литература 
постепенно  навлизат  елементите  от нашия народен език. 
Първоначално става дума за инцидентно внасяне на такива 
черти  при  преписване.  Така  например,  в  известния 
“Тиквешки сборник” от 17 век (някои го поставят дори в 
16 век, сравнете Цонев, История 1940, т.  I, с. 217-218), се 
срещат  аналитични  форми  за  сравнителна  степен  при 
прилагателните: послатка, подобра, найблаго и под., както 
и  редица  македонски  народни  думи:  мрьша,  жеравь, 
опашь, доупка, благо (=сладко), славѣй, стомна и т.н. Този 
ръкопис,  от  рода  на  т.  нар.  сборници  със  смесено 
съдържание, в които влизат религиозни разкази, поучения, 
жития и под., е писан на сръбско-църковнославянски език, 
със  споменатите  македонски  елементи.  Цонев  (ib.  218) 
предполага,  че  той  е  писан  в  Кратовско,  изхождайки 
вероятно от сърбизмите в езика на сборника. Струва ми се, 
впрочем,  че  думи  като  “рутиште”  (златоу  рутищоу), 
“бракъ” (= сватба),  може би говорят в полза на това,  че 
сборникът  е  преписван  някъде  в  югозападна  Македония 
(Охрид - Дебър), където тези думи се използват и днес.

Една  крачка  напред  към  въвеждане  на  народния 
език  в  литературата  се  прави  в  ръкописите,  наречени 
“дамаскини”.  Името  им  идва  от  името  на  гръцкия 
проповедник  и  църковен  писател  от  16  век  –  Дамаскин 
Студит.  Проповедите  на  Дамаскин  били  писани  на 
новогръцки народен език и по този начин оказали влияние 
и  в  нашите  краища  да  се  използва  народният  език. 
Впрочем,  с  името  “дамаскини”  у  нас  се  обозначават  не 
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само преведените проповеди на Студит,  а то приема по-
широк смисъл, отнасяйки се изобщо до ръкописите, чийто 
език е близък до народния или е напълно народен.

Кога  бил  направен  македонският  превод  на 
проповедите  на  Дамаскин  Студит,  доскоро  не  беше 
достатъчно изяснено. Приемаше се, че това е станало към 
края  на  17  век.  Но  най-новите  проучвания  показаха 
убедително,  че  преводът  бил  направена  през  втората 
половина на  16 век.  Той се  свързва  с  името на  епископ 
пелагонийски и прилепски Григорий*.

Макар че в заглавията на някои слова в дамаскините 
от тази група се казва, че били преведени на “простейши” 
език,  всъщност те  далеч не представят толкова цялостно 
народния език. В основата им е пак църковнославянският 
език в сръбска редакция, наистина с редица отстъпления в 
правописа и с грешки, особено по отношение на падежите, 
което показва, че преписвачът е от македонската езикова 
територия.  Народният  език  тук  пък  е  застъпен  само  с 
отделни черти – граматически и лексикални. Ето няколко 
такива особености, извадени от онези откъси от преписите 
на Григориевия превод, които са дадени в книгата на П. А. 
Лавров  “Дамаскинъ  Студитъ  и  сборники  его  имени 
“дамаскины”  въ  югославянской  писменности”,  Одеса, 
1899.  Срещаме,  например,  народни  думи  като:  тръчáнїе 
(=тичане),  втасоуáше  (=стигаше),  креваше  (=тръгваше), 
равꙋнь (=годежен дар), рамо и под.; начини на свързване на 
думите, които са свойствени на съвременния ни език: кóшь 

* От петте по-рано известни преписа на този превод, за съжаление три 
са унищожени, все още недостатъчно изследвани, при пожара на 
Белградската народна библиотека през 1941 г. Другите два се намират 
в Русия. Преди известно време в манастира Пречиста, Кичевско, беше 
намерен още един препис, съхранен сега в сбирката ръкописи към 
Философския факултет, Скопие.
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гноù,  единь  оýкръшь  дрѣ’во;  компаративни  форми, 
образувани  с  помощта  на  частицата  “по-”:  понапрѣд, 
някои  фонетични  особености  от  народния  език: 
оýфащахꙋсе, оýващахꙋсе (явява се изговор “ф”, “в” вместо 
по-старото “хв-”).

Макар че езикът на първите македонски дамаскини 
далеч не е народен в основата си, самото споменаване на 
“простейши”  език  не  е  факт  без  значение.  Тук  не  става 
дума само за  просто копиране на Дамаскин,  който също 
нарича езика на своите проповеди “прост”, а за зараждане 
на  съзнание,  че  трябва  да  се  пише  на  език,  който  е 
разбираем за  народа.  Нищо не илюстрира  по-добре това 
твърдение от факта, че в дамаскините, които са по-нови от 
преписите  на  Григориевия  превод,  езикът  рязко  се 
доближава  до  народния.  От  какво  ли  се  обуславя  този 
процес? Безсъмнено, важно място трябва да се отдели на 
книжовното  влияние  от  културно  по-развитите  страни, 
каквато тогава е Гърция, където народният език започва да 
се използва в литературата по-рано отколкото у нас. Също 
така,  трябва  да  се  има  пред  вид,  че  разликата  между 
народния и традиционния църковен език е толкова голяма, 
че разбирането му е свързано с редица трудности, поради 
необходимостта от специална подготовка за това. Но ние 
на първо място трябва да виждаме обществената основа на 
споменатия  процес  преди  всичко  в  известната 
демократизация на църквата, която настъпва през турското 
робство,  защото  църквата  тогава,  както  и  през 
Средновековието, управлява книжовните дела. Църквите и 
манастирите,  като  главни  културни  огнища,  вече  не  се 
поддържат  от  християнски  велможи,  а  от  най-широките 
народни  слоеве.  Един  поглед  в  помениците  напр.  на 
Слепченския манастир или на манастира Трескавец, където 
са записани имената на дарителите, веднага ще ни увери в 
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това. Ако църквата иска да въздейства на онези, които я 
крепят, трябва да им даде книга на разбираем език. Нищо 
чудно  тогава,  че  се  появяват  църковни  люде,  които  да 
удовлетворят тези потребности.

От  18  век,  за  съжаление,  не  ни  са  известни 
дамаскини в по-голямо количество. Тук можем да посочим 
сборника,  издаден  в  “Споменик  српске  краљевске 
академије”  XXXI (1898).  Той  по  всяка  вероятност  е 
преписван в диалектната област южно от Кратово, може би 
в Лесковския манастир (за това донякъде говори и фактът, 
че  този  необемист  ръкопис  е  писан  последователно  от 
четири  ръце  –  значи  на  място,  където  са  били  събрани 
повече грамотни хора). Очевидно е, че за негова основа са 
послужили  различни  текстове,  едни  от  които  били  със 
сръбски,  а  други  –  с  български  езикови  белези.  Този 
сборник стои вече някъде по средата между църковния и 
народния  език.  Във всеки  случай,  народните  елементи  в 
него  са  застъпени  много  повече,  отколкото  в  първите 
преписи  на  дамаскините.  Тук,  между  другото,  се  явяват 
примери с  използване  на  члена:  самовилата,  колъчецо  и 
т.н.,  освен  това,  случаи  на  аналитично  изразяване  на 
падежните отношения: на бога, на друга вера, на мене, на 
кого и т.н. Да не говорим тук и за редица други народни 
елементи  в  този  ръкопис  –  както  във  фонетиката  и 
граматиката, така и в лексиката.

Пример за народен език в текст на дамаскин имаме 
в  един  тетовски  ръкопис,  издаден  от  Н.  А.  Начов  в 
“Периодическо  списание”,  кн.  XXXIX,  1892  г.  Начов  е 
склонен да приеме, че този текст е бил писан през първата 
половина  на  19  век  (там,  с.  418),  докато  А.  Селишчев 
(Полог, 130) отбелязва, че може да е бил написан в края на 
18 или началото на 19 век. За нас тук е важно да изтъкнем, 
че  той  носи  вече  напълно  белезите  на  текст  на  народен 
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език (тетовски говор), докато примесите от църковния език 
в  него  са  сведени до минимум.  А че  такива текстове  са 
писани към края на 18 и в самото начало на 19 век, това е 
безсъмнен  факт,  който  се  потвърждава  най-добре  от 
книгите на народен език, печатани по онова време. Ето за 
пример един малък откъс от тетовския ръкопис:

Разбрала маика мꙋ на светаго Иωана, зела го детето, 
побегнала  ꙋ планина  да  се  скрие  со  него.  Неможела  да 
наиде скривно место, се помолила богꙋ, се отворила една 
карпа,  тамꙋ се  скриле  и  тамꙋ чꙋдеса  се  сторило:  еденъ 
изворъ вода протеколъ на карпата, финикъ дерво имало и 
тоа  родно  им  се  сторило,  когаи  било  потребно  да  кина 
ωднего,  само  дерво  се  наведнꙋало  и  па  се  исправало. 
Слꙋгите  цареи  го  тражиле,  него  нашле,  се  вратиле  мꙋ 
казале на царотъ. Пакъ ги прати царотъ каде татка мꙋ на 
светого Иωана. ωнъ се згоди ꙋ церква, законъ чинеше. Мꙋ 

велеа слꙋгите, наиди ни сина ти твоего! И ωнъ имреколъ, 
не знамъ сина мое кеде е. Пакъ цароть прати слꙋгите: ако 
не го дава сина си, него да ꙋбиете (с. 423).

Почвата  за  използване  на  народния  език  в 
литературата  вече  е  подготвена  до  началото  на  19  век. 
Нищо чудно тогава, че в началото на този век започват да 
се появяват и печатани религиозно-поучителни книги  на 
македонски език.
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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 

25



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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Македонският езиков въпрос през 19 век

10.  В  началото  на  19  век  се  печатат  книгите  на 
Йоаким  Кърчовски  и  Кирил  Пейчинович.  По  своето 
съдържание  те  се  свързват  с  църковно-поучителната 
литература, а и по езика си продължават онова, което вече 
е изразено в дамаскинската книжнина. Впрочем, важността 
на  тези  книги  за  утвърждаването  на  народния  език  в 
писмеността далеч надминават онова, което е постигнато с 
по-ранните  ръкописи  в  това  отношение.  Защото  те 
проникват широко сред народа и налагат народния език с 
авторитета  на  печатан  текст.  Освен  това,  издаването  на 
тези  книги  изисква  предварителна  организация  за 
спомоществователство и абонамент сред доста голям брой 
наши хора, а това означава и живо поощряване на интереса 
към книгата на народен език. В началото на 19 век у нас 
вече  е  обособена  една  среда,  която  се  застъпва  за 
развитието на македонската писменост и просвета. Тя вече 
не е ограничена само с църковни деятели. Съставляват я 
преди всичко нашите граждани, търговците и занаятчиите, 
които израстват вече като една прослойка, която ръководи 
икономическия  живот  в  Македония  и  която  започва  да 
проявява  все  повече  загриженост  и  за  културно-
просветните работи. По това време функцията на народния 
език  спрямо църковнославянския  е  достатъчно  изяснена. 
На  последния  му  остава  използването  за  целите  на 
богослужението,  докато  народният  език  се  схваща  вече, 
според израза на Теодосий Синаитски, като онзи “ключ от 
чилик (=стомана)”, който отваря сърцата на простите хора, 
т.е. като единствено подходящ за народна просвета.

Впрочем,  в  нашата  книжнина  през  първата 
половина  на  19  век  нямаме  изразено,  извън  това 
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признаване  на  правото  на  народния  език  за  писмено 
използване,  едно  схващане,  че  ще  върви  и  по-нататък, 
което  да  формулира  необходимостта  да  се  създаде 
унифициран книжовен език и което да посочи пътя за тази 
унификация.  В  такъв  вид  езиковият  въпрос  се  поставя 
малко  по-късно,  когато  и  у  нас  се  появяват  културно 
издигнати хора, които да могат с по-голяма подготовка и 
разбиране да откликнат на този въпрос.

Тук можем да направим характеристика на езика на 
Кърчовски и Пейчинович само с няколко основни щрихи. 
Кърчовски  пише  на  североизточно  македонско  наречие 
(при него се  смесват черти от кратовския  говор с някои 
черти  на  говорите  от  областта  южно  от  Кратово).  За 
неговия език далеч не може да се каже, че е чисто народен. 
Елементите  от  църковния  език  се  явяват тук в  не  малка 
степен. Освен това, известната смесица от езикови форми 
при него произлиза и от това, че се е влияел и от езика на 
български текстове,  които му служат при съставянето на 
неговите книги.

Много по-чист е езикът на Пейчинович, който носи 
всички  белези  на  народния.  Основата  му  е  тетовският 
говор, макар че особено в първата книга  на Пейчинович 
“Огледало”  се  проявяват  и  някои  черти  от  централните 
говори. Важно е да се отбележи, че при Пейчинович имаме 
индивидуално  оцветен  стил,  една  темпераментна 
проповед, която се откроява от обикновените клишета на 
църковно-поучителния разказ.

11.  По-нататък  през  19  век  въпросът  за  нашия 
книжовен  език  тясно  се  свързва  с  участието  на 
пробудените  слоеве  от  народа  ни,  преди  всичко  нашето 
гражданство,  в  обществено-политическия  живот, 
отразявайки  основните  течения  в  нашето  народно-
освободително движение, което се заражда тогава.
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Към края на 50-те и през 60-те години на миналия 
век,  в  рамките  на  църковната  борба,  която  се  повежда 
тогава против Цариградската  патриаршия,  се разгръща и 
борбата против използването на гръцкия език в църквата и 
училищата. Съвсем естествено е, че заедно с това трябва да 
се постави като назрял въпросът за един единен книжовен 
език у нас, с установен облик, който да измести отделните 
народни  говори  в  училищната  практика  и  писмеността. 
Този въпрос намира тогава за пръв път израз и в писмени 
изказвания на някои наши възрожденци.

Изразяват  се  главно  две  становища,  които 
съответстват  на  двете  течения  в  средите  на  нашето 
гражданство през  60-те години на миналия век.  Първото 
становище,  формулирано  от  Партений  Зографски,  се 
състои  в  това,  че  в  България  и  Македония  трябва да  се 
използва  един  общ  език,  а  този  език  да  бъде,  както  го 
наричат тогава,  “среден”, т.е. изграден по такъв начин, че 
да  се  вземат  еднакво  пред  вид  и  македонските,  и 
българските езикови особености – “да не бъде на никого 
криво”  –  както  се  изразява  Партений  Зографски.  Това 
становище  има  своя  обществена  основа  в  общата  борба 
против Патриаршията, която тогава се води в България и 
Македония.  Една  част  от  нашето  гражданство  и 
интелигенция смята, че трябва да се работи за една обща 
българо-македонска кауза, която като първа цел си поставя 
извоюване на общо църковно самоуправление. Но те също 
така разбират, че няма да бъдат излъгани в очакванията си 
само  ако  се  осигури  демократично  устройство  на  тази 
самостоятелна  църковна  организация,  такова  устройство, 
при  което  отделните  общини,  като  органи,  в  които  е 
представен нашият народ, да имат решаващата дума при 
водене  на  църковните  и  училищните  дела.  В  някои 
кореспонденции в цариградските вестници от онова време 
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много  ясно  се  подчертава,  че  всякакъв  централизъм  в 
бъдещата  църковна  управа  би  довел  до  поставяне  на 
македонския  въпрос.  Нашите  хора,  изхождайки  съвсем 
ясно от известния опит, който имат, се боят от налагането 
на българските търговци на македонските пазари; те искат 
да участват в движението и в бъдещата управа на равни 
начала. Най-ясен, макар и своеобразен израз, този стремеж 
към равноправие намира в искането писменият език, който 
се  използва  в  Македония,  да  носи  белега  и  на 
македонските  говори.  Опозицията  срещу  българския 
книжовен  език,  основан  на  източнобългарско  наречие,  е 
обща.  Затова  за  македонските  училища  започват  да  се 
издават отделни учебници (от П. Зографски, К. Шапкарев 
и  др.),  на  език,  в  който  повече  или  по-малко  прозира 
македонската народна основа.  Впрочем,  тогава се издига 
идеята,  първо  от  П.  Зографски,  за  издаване  на  една 
граматика  на  македонско  “наречие”.  Най-близо  до 
осъществяване  на  този  замисъл  стои,  явно,  кукушкият 
учител Вениамин Мачуковски, който през 1872 год. излиза 
с  обява  за  събиране  на  абонамент  за  издаване на своята 
граматика,  която  вече  използвал  в  учителската  си 
практика.  Тази  обява  се  посреща  с  остра  реакция  в 
българския  цариградски  печат,  и  граматиката  на 
Мачуковски  не  се  издава.  Няма  съмнение,  че  от 
необикновено голяма важност в процеса на оформяне на 
нашия книжовен език би било издаването по онова време 
на една такава граматика,  дори и основаваща се на вече 
изложеното  становище  за  създаване  на  един  “среден” 
българо-македонски език. Нейната важност би се състояла 
в това, че в по-широки кръгове от народа би се утвърдила 
представата,  че и нашият език, както и другите езици на 
културно по-напредналите народи, може да бъде обособен 
предмет  за  изучаване  в  училищата,  с  определена  цел  за 
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неговото  използване  като  език  на  народната  култура.  С 
една  такава  граматика  би  се  поставила  основата  на  по-
нататъшното  разглеждане  на  въпросите,  свързани  с 
изграждането на нашия книжовен език.

Във  всеки  случай,  и  самото  поставяне  на  тези 
въпроси на дневен ред значи голяма крачка напред. И то 
дотолкова повече, че тогава да се изрази и становището, че 
трябва да се изгради отделен македонски книжовен език, 
обособен от българския. Безсъмнено е, че в това становище 
трябва  да  виждаме  най-важното  завоевание  на  нашето 
национално  пробуждане  през  60-те  и  70-те  години  на 
миналия  век.  Това  е  становището  на  “македонистите”, 
както  тогава  се  наричат  радетелите  за  македонската 
национална  кауза.  Македонският  народ  е  отделен 
славянски  народ  и  като  такъв,  той  трябва  да  има  свой 
отделен книжовен език – това е програмата, формулирана 
от  македонистите.  Тя  намира  израз  в  книгите  на  Георги 
Пулевски  (“Речник  от  три  язика”  1875,  “Македонска 
песнарка”  1879).  Спирайки  се  на  въпроса  за  книжовния 
език, Пулевски предлага в своя речник, че е най-добре да 
се съберат “люди учени кои го познаваiет язикот майкин 
чисто”, те да съставят граматика, “пак да остане као света 
тая книга за сиве школя, а и за други книги писанье”. Един 
опит за македонска граматика прави и самият Пулевски: 
през 1880 г. в София излиза неговата “Слогница речовска”. 
Впрочем, той не е професионално подготвен да отговори 
на такава задача и неговата граматика остава като един вид 
знак  на  стремежа  да  се  пристъпи  към  оформянето  на 
писмения македонски език.

Интересно е да видим сега, на дадения фон, какъв е 
езикът в творбите на нашите писатели след средата на 19 
век. Това време на обществено раздвижване в Македония 
се  характеризира  с  появата  на  литература  с  гражданско 
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съдържание,  вместо  предишната  религиозно-поучителна 
книжнина. Главни представители на нашата литература от 
онова  време  са  поетите  Константин  Миладинов,  Райко 
Жинзифов  и  Григор  Пърличев.  Езикът  на  техните 
поетични  творби  носи  белега  на  търсене  и  на  цялата 
неустановеност,  с  която  се  характеризира  времето,  но  в 
него  са  изразени,  също  така,  онези  стремежи,  за  които 
става дума по-горе. Стиховете на Миладинов, например, са 
писани на чист народен език от стружкия край, със съвсем 
малко  чужди  примеси.  Миладинов  изхожда  от  езика  на 
народната  поезия,  и  в  това  отношение  в  него  трябва  да 
виждаме  първия  предшественик  на  създателите  на 
съвременната ни поезия. Жинзифов, напротив, се ръководи 
от  становището  за  създаване  на  “среден”  българо-
македонски  език,  което  на  практика  се  свежда  до 
изкуствено  комбиниране  на  македонски  и  български 
езикови  черти.  Жинзифив  остава  докрай  верен  на  това 
становище. Разбира се, че поради това поезията му много 
губи от естествеността и красотата си, тъй като езикът й до 
голяма  степен  представлява  изкуствена  конструкция. 
Пърличев пък отива още по-далеч от Жинзифов, тъй като 
изхожда от граматиката  на старославянския език като от 
онази  основа,  върху  която  трябва  да  се  изгради  новият 
книжовен език. За да застане на такова становище, на него 
безсъмнено му повлиява новогръцкият книжовен език, при 
образуването на който важно място се дава на елементите 
от старогръцкия език. Пърличев бива обхванат от мисълта, 
че трябва да създаде един общославянски език. Той смята, 
че е  избрал правилния път към осъществяването на тази 
цел.

От всичко изложено, както по отношение на повече 
или  по-малко  определено  формулираните  становища  за 
книжовния език, който трябва да се използва в Македония, 
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така  и  по  отношение  на  тогавашната  езикова  писмена 
практика,  с  право  времето  на  60-те  и  70-те  години  на 
миналия век може да се определи като време на търсене, на 
сблъсъци на становищата за изграждането на книжовния 
език. Характерен е стремежът при това на нашия народен 
език да се даде неотменимо място. Този стремеж е общ за 
всички  различни  становища,  които  вече  изложихме,  а 
които се движат около пълното признаване на правото на 
нашия народен език да се оформи като отделен книжовен 
език – до известни компромисни решения на въпроса, чрез 
създаване  на  “среден”  език  –  или  като  се  предлага  при 
неговото  образуване  да  влязат  черти  от  съвременните 
македонски и български говори, или като се дава повече 
тежест на езика от старата славянска писменост.

Впрочем,  по  онова  време  не  се  стига  до 
окончателно  разрешаване  на  езиковия  въпрос  в 
съответствие с което и да е от тези становища. Периодът 
след 70-те години се характеризира с все по-организирани 
усилия  в  Македония  да  се  разшири  използването  на 
гръцкия,  българския  и  сръбския  език.  Тези  домогвания 
вървят заедно с борбата за надмощие в Македония, която 
повеждат  помежду  си  с  всички  средства  гръцката, 
българската и сръбската буржоазия.

Положението в Македония,  което от 70-те години 
на 19 век значително се влошава, не спомага да се засилят 
онези  кълнове  на  самостоятелно  развитие  на  книжовния 
език,  които  се  появяват  още  преди  това.  Именно, 
относителното  икономическо  благоденствие  на  нашето 
гражданство започва тогава рязко да спада, преди всичко 
под натиска на засилената конкуренция на чуждестранния 
капитал.  Така  се  подкопава  икономическата  основа  на 
онези среди, които представляват, макар и не достатъчно, 
но оформена обществена сила, която е носител на нашето 
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народно  развитие.  Тогавашната  ни,  и  иначе  крайно 
малобройна интелигенция, година след година емигрира от 
Македония, поради тежките условия на живот. Така че за 
създаване на един наш културен център по онова време не 
може и да се мисли.

Оттогава,  та  до  окончателната  победа  на 
македонския  книжовен  език,  през  един  период,  който 
обхваща  около  80  години,  македонският  народ  бива 
подложен  на  систематична  пропаганда  и  насилствени 
действия  за  национално  обезличаване  и  за  приемане  на 
един  или  друг  чужд  книжовен  език.  Различните 
пропаганди  могат  през  този  дълъг  период  да  отбележат 
горе-долу някакъв успех, но нито една от тях не успява да 
окаже в културната област такова влияние в Македония, с 
което да привлече македонския народ в своята  културна 
сфера  и  да  затвърди  сред  него  използването  на  своя 
литературен  език.  Тяхното  влияние  се  движеше  по 
повърхността,  без  да  си  осигури  онази  трайност,  която 
може  да  се  осигури  само  с  особено  силно  културно 
въздействие  върху  нашите  най-широки  народни  слоеве. 
Езиковият въпрос в Македония не се разрешава по начин, 
по който един от гореспоменатите езици да се наложи; той 
не  може  да  се  разреши  така  при  дадените  исторически 
обстоятелства. Веднъж поставен, въпросът за създаване на 
самостоятелен  македонски  книжовен  език  се  придвижва, 
въпреки всички трудности от вътрешен и външен характер, 
към своето логично разрешаване.  Той вече  никога  не  се 
сваля  от  дневния  ред,  както  ще  покаже  по-нататъшното 
изложение, чак до времето, когато у нашия народ назряват 
сили  и  съзнание  да  поведе  решителна  борба  за  своето 
национално  самоутвърждаване,  за  което  използването  на 
македонския книжовен език е от най-голяма важност.
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12. През 90-те години на миналия век пък, намират 
и печатен израз  исканията  да се продължи македонската 
писмена традиция,  по отношение  на  езика  да  се  следват 
направо “стъпките на отдавна захванатото свето дело от 
покойните ни съотечественици, Жинзифов, Миладиновци, 
отец  Партений”  (Езерски,  Няколко  кратки  летописни 
бележки, София, 1890). Групата около списанието “Лоза” 
(издавано  в  София  1892-94  г.),  която  в  официалните 
български  вестници  бива  атакувана  като  група  на 
“македонски  сепаратисти”,  дава  да  се  разбере,  че 
македонската  интелигенция  не  е  склонна  да  приеме 
българския  книжовен  език  такъв,  какъвто  е.  Макар  и 
недостатъчно  решителни,  лозарите,  все  пак,  изразяват  в 
списанието едно становище, което съществено се опира на 
Партениевото  становище  за  участие  на  македонските 
говори в общия език. Те искат този книжовен език да бъде 
“понятен и на тия на Вардар” (“Лоза”, 1892, с. 94). Затова в 
езика  на  “Лоза”  се  форсират  македонизми  (например 
членната форма на –от: животот, ближниот и др., редица 
македонски  думи като:  сакам,  поплак  (=жалба,  иск),  ѕид 
(=стена),  мошне (=много,  твърде),  сосем (=съвсем),  исто 
(=също),  овој (=този), ова (=това), сите (=всички) и т.н.). 
Говорейки  за  движението  против  Екзархията  през  онова 
време,  Гьорче  Петров  отбелязва,  че  “Кръжокът  “Лоза” 
претендира  и  днеска,  че  това  движение  в  Македония  се 
дължало  на  тяхна  агитация”  (Спомени,  1927  г.,  с.  11). 
Макар че Г. Петров на същото място изтъква по-дълбоките 
причини за това движение, остава фактът, че на лозарите 
се  пада  определен  дял  в  него.  А  това,  от  своя  страна, 
хвърля  по-силна  и  по-специална  светлина  и  на  тяхното 
становище за езика. Стремежът за самостоятелно уреждане 
на делата в Македония от самите македонци е подчертан и 
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тук,  също  както  е  и  по  времето,  преди  да  се  създаде 
Екзархията.

Интересно  е  какво  съобщава  Кръсте  Мисирков за 
настроенията  на  онези  македонски  интелектуалци,  които 
съставляват кръжока “Лоза”, а които настроения, разбира 
се,  изобщо не могат  да се изразят  с  печатно  слово:  “По 
нивна  инициатива  првен  се  образуа  во  зафатоко  на 
деветдесетите  години  едно  национално  сепаратистично 
движеiн’е  со  цел’а  да  се  оддел’ат  интересите  на 
македонците  од  бугарцките  со  возведуаiн’е  на  iедно  од 
македонцките наречиiа на степен на литературен iазик за 
сите македонци.  Орган за тоа сепаратистко движеiн’е на 
македонците  во  Бугариiа  беше журналот  “Лоза”.  Но тоа 
дуовно движеiн’е не се ареса на бугарцкото стамболовцко 
праител’ство, коiе забрани да се издаат “Лоза” и зафати да 
гонит македонците сепаратисти” (За македонцките работи, 
1 изд., стр. 71). [По тяхна инициатива първо се образува, в 
началото  на  деветдесетте  години,  едно  национално 
сепаратистично движение с цел да се отделят интересите 
на  македонците  от  българските  с  издигането  на  едно от 
македонските  наречия  до  степен  на  книжовен  език  за 
всички македонци. Орган на това сепаратистко движение 
на  македонците  в  България  беше списанието  “Лоза”.  Но 
това  духовно  движение  не  се  хареса  на  българското 
стамболовистко правителство, което забрани да се издава 
“Лоза” и захвана да преследва македонските сепаратисти].

Всички  тези  факти  свидетелстват,  че  нещата  са 
далеч от разрешаване на езиковия въпрос в Македония в 
полза  на  българския  книжовен  език,  изграден,  както  е 
известно, върху източнобългарско наречие.
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Възгледите на К. П. Мисирков

13.  Българската  пропаганда  има  свой  главен 
проводник  в  лицето  на  Екзархията.  Но  около  1890  г. 
против нея сред народа се появява активна съпротива, по 
думите  на  Гьорче  Петров  –  поради  “стремежите  на 
Екзархията безконтролно да господарства в църковните и 
училищните дела в страната...” Той нарича това движение 
“първа  крачка  към  самодейност”  в  Македония:  “То 
неусетно  се  прероди  в  революционно  движение.  От 
началото  на  революционното  дело  неусетно  първо  и 
главно участие взеха същите хора,  които водеха борбата 
против  Екзархията”  (Спомени,  София  1927  г,  с.  11-12). 
Вътрешната  македонска  революционна  организация, 
създадена  през  1893  г.,  си  поставя  за  основна  цел 
македонският народ със собствена борба да се освободи от 
бейското  робство  и  да  създаде  своя  самостоятелна 
държава,  противопоставяйки  се  на  стремежите  на 
балканските  хегемонисти  за  завоюване  или  подялба  на 
Македония  помежду  си.  Безсъмнено,  тези  основни 
положения  в  програмата  на  организацията  означават 
решителна крачка напред по пътя към нашето народностно 
обособяване. Но в нейната програма съществуват все още 
редица  празнини  и  недоизяснени  неща  именно  що  се 
отнася до работата в културен план, и в тази връзка – до 
езиковия  въпрос.  По-точно,  мнозина  считат,  както 
свидетелства  Мисирков,  че  главното  е  постигането  на 
поставената  политическа  цел,  докато  изострянето  на 
въпросите от чисто национален характер,  между които и 
въпроса за книжовния език, може в онзи момент да доведе 
до ненужни разногласия, та това трябва да се остави да се 
решава,  когато  някога  бъде  извоюван  “свободен 
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политически живот”. (За македонцките работи, 1 изд., стр. 
132). Но въпросът за книжовния език, както по-рано, така и 
тогава, не може и не раздвижва духовете. Самата логика на 
нашето вътрешно движение, поставено върху принципите 
на  самостоятелност  и  борба срещу чуждо вмешателство, 
би  трябвало  да  доведе,  само  че  ако  движението  си 
останеше вярно на тези принципи, до ясно разбиране, че 
трябва да се работи за създаване на отделен македонски 
книжовен език.

Че  по  онова  време  има  наши  хора,  които  добре 
разбират тази необходимост и неминуемост, показва с най-
голяма  яснота  появяването  на  книгата  на  Кръсте  П. 
Мисирков  “За  македонцките  работи”,  излязла  след 
Илинденското въстание през 1903 година. Важно е, че тази 
книга  в  голямата  си  част  представлява  непосредствена 
реакция  от  онова,  което  става  във  въстанието,  в  което 
революционната  организация  претърпява  поражение, 
поддавайки  се  на  влиянието  на  великобългарските 
елементи,  което  пък  е  възможно  именно  поради 
недостатъчното  изясняване  на  нейната  програма  по 
отношение на националния въпрос.

Мисирков  търси  в  книгата  си  именно  това 
окончателно  изясняване  на  националните  задачи,  които 
стоят  пред  нашия  народ.  “Време  iет  –  пише  той,  -  да 
отфрлиме  од  очите  наши  мрежите,  шчо  ни  й  кладоа 
националните  и  верцки пропаганди  во Македониiа”  (VI) 
[Време  е  да  свалим  от  очите  си  воалите,  които  ни 
поставиха  националните  и  верски  пропаганди  в 
Македония]. Той с право подчертава, че този извод никак 
не  е  случаен,  а  е  резултата  от  цялостното  развитие  на 
македонския народ в ново време: “моите возгледи... не сет 
нешчо  ново  и  безосновно,  а  сет  чекор  напред  во 
досегашното  развиiаiн’е  на  нашето  национално 
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самосознаiн’е  и  да  сет  за  тоа  сосем  природни  и 
осноател’ни”  [моите  възгледи...  не  са  нещо  ново  и 
неоснователно, а са крачка напред в досегашното развитие 
на нашето национално самосъзнание].  И на друго място: 
“Идеiите за полно отцепуаiн’е на нашиiот народ од друзите 
балканцки  народи,  не  сет  протиоречiе  на  досегашното 
работеiн’е  на  нашиот  народ  за  слободиiа,  а  само 
продолжеiн’е  на  негоото досегашно работеiн’е,  на  почва 
евол’уциiна”  (VI)  [Идеите  за  пълно  отделяне  на  нашия 
народ  от  другите  балкански  народи  не  противоречат  на 
досегашната работа на нашия народ за свобода, а са само 
продължение  на  неговата  досегашна  работа,  на 
еволюционна почва]. Тези думи представляват необичайно 
ясно  схващане  на  същността  на  нашето  национално 
развитие, на онова неотклонно движение напред, въпреки 
тежките  исторически  обстоятелства,  при  които  беше 
поставен македонския народ, напред по пътя на неговата 
национална еманципация. Книгата на Мисирков идва като 
добър предвестник на това, че националното съзнание на 
македонския народ, чиито проблясъци имаме по-рано още, 
съзрява  и  че  наближава  времето,  когато  македонският 
народ окончателно ще се заеме с решаването на основните 
въпроси на своя национален живот.

В  групата  на  тези  въпроси  Мисирков  поставя  на 
първо място въпроса за нашия книжовен език. В неговото 
оформяте  той  вижда  най-добрия  начин  македоснкият 
народ да се освободи от онези “воали пред очите”, които са 
му поставили хегемонистите:  “Создаваiн’ето литературен 
iазик iет дуовна потребност каi нас, со коiа се мислит да се 
клаит  краi  на  злоупотребите  на  пропагандите  со  нашите 
интереси...”  [Създаването  на  книжовен  език  е  духовна 
потребност у нас,  с  която се смята  да се сложи край на 
злоупотребите  на  пропагандите  с  нашите  интереси].  Но 
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той не спира само до тези формулировки, които посочват 
общата важност на този въпрос за нашия народ, а отива и 
по-нататък,  разработвайки го в  неговите  важни съставни 
елементи.  Мисълта на Мисирков е да даде с  книгата  си, 
освен  другото,  и  един  образец  за  това  как  трябва  да  се 
пише книжовно. Своето становище пък, той се постарава 
да изложи в отделна статия в своята книга,  под заглавия 
“Неколку  зборои  за  македонцкиiот  литературен  iазик” 
(няколко  думи  за  македонския  книжовен  език).  Тук  той 
дава отговор на въпроса върху кой народен говор трябва да 
се  основава  нашия  книжовен  език.  Мисирков  с  пълно 
право  посочва  централното  наречие  като  такова,  което 
може да внесе в структурата на книжовния език най-много 
типични македонски черти и същевременно да бъде спойка 
между останалите  македонски  говори.  На много места  в 
книгата той подчертава ролята, която трябва да се отреди 
на  централното  наречие.  “Македонцката  интелигенциiа 
секогаш,  кога  iет  надвор  от  своiите  официални  работи, 
требит да зборуат мег’у себе на централното македонцко 
наречiе (Велешко-Прилепцко-Битолцко-Охридцко), кое ке 
требит  да  се  воведит  во  сите  религиозни  и  национални 
пропаганди  на  турцките  околиiи,  како  задолжителен 
предмет. Тоа наречiе имат да бидит литературен iазик на 
македонците”  (с.  20-21).  Самият  Мисирков  се  старае  в 
езика  на  книгата  си  да  даде  колкото  се  може  по-силен 
израз  на  онези  езикови  особености,  които  да  обособят 
нашия  език  от  другите  южнославянски  езици.  Това  е 
причина  в  езика  на  Мисирков  да  има  повече  такива 
особености, отколкото в съвременния ни книжовен език, в 
който  повече  тежест  се  придава  на  онези  черти,  които 
свързват повечето наши говори, макар и да се намират в 
споменатите  езици.  Така  например,  Мисирков 
последователно използва думите с изгубено междувокално 
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“в” (чоек [= човек], прао [= право]), като под това правило 
подвежда  дори  и  новообразуваните  думи  (непраилен  [= 
неправилен],  осноач  [=основател]).  По  същата  причина 
приема  изговора  “шч”,  вместо  “шт”  (шчо,  обшчината), 
изговора “iн’” за “њ” (уважеiн’е [= уважение], здружеiн’е 
[= сдружение]), приема наставка “-т” и в 3 л. ед. ч. сег. вр. 
(можит [= може], бидит [= бъде]) и т.н. При него се срещат 
редица неологизми, както и вече познати думи, употребени 
сега с нови, абстрактни значения – в което пък се изразява 
основното му становище, че македонският книжовен език 
трябва да има колкото се може по-ярки отличителни черти, 
които да го отделят от другите южнославянски книжовни 
езици.

Що се отнася до македонския правопис, Мисирков 
застъпва  становището,  че  трябва  да  се  прилага 
фонетичният  принцип,  с  известни  “мали  отстапки  на 
етимологиiата”  (малки  отстъпки  [в  полза]  на 
етимологията).  По такъв  начин  неговият  правопис  не  се 
различава  съществено  от  съвременния  ни  правопис. 
Вместо буквата “j” Мисирков използва само по-различна 
графика – “i”, като “к’ ” и “г’ ” пише и “л’ ” (= “љ”) и “н’ ” 
(= “њ”).

По-нататъшното  развитие  на  македонския 
книжовен  език  оправдава  възгледите  на  Мисирков  и  по 
двата  споменати  въпроса:  за  народната  основа  на 
книжовния език и за неговия правопис.

Можем да съжаляваме само, че неговата книга не е 
могла  веднага  да  се  разпространи  сред  народа.  След 
отпечатването й я унищожава великобългарският комитет, 
така че биват запазени само малък брой екземпляри. Така 
се попречва книгата на Мисирков да окаже онова влияние 
на широките македонски маси, за което с право претендира 
авторът.  Чак  след  освобождението,  през  1946  г.,  излезе 
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второто й издание, с което се даде възможност на нашия 
народ да се запознае с един от важните пътепоказатели в 
неговото движение за национална свобода. И макар че в 
момента,  когато  окончателно  се  решава  въпросът  за 
книжовния ни език – в края на 1944 и началото на 1945 г., 
книгата  на  Мисирков  не  може  да  бъде  взета  пред  вид, 
поради това,  че не се намира в Македония,  тя не остава 
непозната за някои наши хора още преди това. Че Рацин я 
е знаел, се вижда от извадките от нея, които са запазени в 
неговия архив. Коле Неделковски пък, пръв от писателите 
от македонския кръжок в София, “откри на рафтовете на 
Софийската  народна  библиотека  отдавна  забравената 
книга на Мисирков “За македонцките работи”. Това беше 
велика  радост  в  неговия  живот  и  със  щастието  на  дете 
четеше страниците на тази скъпоценна книга.” (Д. Митрев, 
Нов ден, 1946 г., бр. 7-8, с. 52-53). По такъв начин мисълта 
на Мисирков все пак успява да намери отглас сред първите 
представители  на  съвременната  ни  литература.  Без 
съмнение,  тази  книга  им оказва  значително  въздействие. 
Впрочем,  фактът,  че  у  нас  така  спонтанно  се  призна 
правото  на  централното  наречие  да  даде  основата  на 
книжовния език, трябва до известна степен да се дължи и 
на това въздействие на Мисирков.
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Развой на македонския книжовен език след първата 
световна война

14.  Събитие  от  огромна  важност  в  най-новата 
история на нашия народ е подялбата на Македония през 
1913  година  между  участниците  в  Балканската  война  – 
Сърбия, Гърция и България. С този акт се стига до един 
резултат  от  дотогавашната  борба  на  балканските 
хегемонисти за Македония, печален за македонския народ, 
опасността  от  който правилно посочва през  1903 година 
Кръсте П. Мисирков.

С  това  настъпва  период  на  още  по-засилена 
асимилаторска политика спрямо нашия народ от страна на 
неговите  нови  повелители,  които  правят  всичко  и 
използват  всички  средства  ,  за  да  изместят  от  неговото 
русло македонското национално движение и във връзка с 
това  да  притъпят  всяко  желание  за  изграждане  на 
самостоятелна македонска култура и отделен македонски 
книжовен език.  Реакционните великодържавни кръгове в 
трите балкански страни искат да заличат македонския език 
от  списъка  на  езиците.  Особено  драстични  мерки  се 
предприемат  с  тази  цел в  Гърция,  когато по времето на 
Метаксасовата диктатура “със закон беше забранено дори 
и в къщи да се говори македонски, а над 5250 души бяха 
глобени и интернирани само заради това, че говорели на 
майчиния  си  език”  (Христо  Андоновски,  Егейска 
Македония, с. 54).

Впрочем,  македонското  национално  движение  не 
може  да  бъде  разбито  въпреки  всички  усилия  на 
реакционните  сили.  В  новосъздадените  условия  след 
Първата световна война то намира своя естествен съюзник 
и  защитник  в  работническите  движения  в  балканските 
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страни. С това се създава важна предпоставка, каквато не 
съществува  по-рано,  за  окончателен  успех  на 
освободителната  борба на македонския народ. Но трябва 
да се посочи и фактът, че дори и в ръководствата на някои 
от  балканските  работнически  партии  не  така  лесно  се 
изживяват великодържавните настроения по отношение на 
Македония.  Комунистическата  партия  на  Югославия  е 
първата,  която  правилно  поставя  македонския  въпрос,  в 
рамките на цялостния национален въпрос в Югославия, и 
единствена,  която  с  пълна  последователност  се  бори  за 
неговото окончателно разрешаване. Този момент изиграва 
важна  роля  за  националното  раздвижване  на  нашите 
народни  маси  във  Вардарска  Македония,  т.е.  в  най-
голямата  част  от  нашите  земи,  а  по-късно  оказва  силно 
влияние  върху  развитието  на  македонското  национално 
движение и в другите две части – в Егейска и Пиринска 
Македония.

Младото  македонско  поколение  растеше  между 
двете войни със съзнанието, че трябва да отговори на най-
важните задачи на националното развитие на своя народ: 
да  извоюва  неговата  свобода  под  знамето  на 
прогресивните  сили  в  света  и  да  затвърди  основите  на 
македонската  национална  култура,  на  първо  място  да 
работи за изграждането на македонския книжовен език.

Ясно  е,  значи,  че  само  временно  може  да  бъде 
спряна  –  по  силата  на  историческите  обстоятелства,  в 
които е поставен нашия народ през първите десетилетия на 
този  век  –  онази  решителна  крачка  напред  по  пътя  на 
изясняването  на  неговите  национални  задачи,  за  които 
говори Мисирков. Тази крачка сега е направена, а с това се 
овенчават  всички  онези  усилия  от  по-рано,  които 
представляват подготовка за нея.
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Националното  осъзнаване  на  македонските  маси 
става  фактор,  който  трябва  да  се  вземе  пред  вид  в 
политическото  развитие  на  Балканите.  Почувствана  е 
преди всичко необходимостта за едно ясно формулирано 
становище  спрямо  него  от  страна  на  международното 
работническо  движение.  В  резултат  на  това  идва 
известното  решение  на  Коминтерна  от  април  1934 г.  по 
македонския  въпрос.  В  него  се  констатира  фактът,  че 
македонската  нация  съществува,  независимо  от  това,  че 
буржоазията  на страните,  които са поделили Македония, 
отрича националните особености на македонския народ. В 
това  решение  между  другото  се  изтъква  и  “правото  на 
македонските маси да си служат с матерния си език във 
всички  държавни  и  обществени  учреждения”,  да  се 
използва той в училищата и да се издават на него книги. 
Този документ е необикновено показателен за налагането 
на  нашето  народно-освободително  движение,  вече  с 
напълно изяснена национална програма,  в международен 
аспект.

Впрочем,  въпросът  за  нашия  книжовен  език  се 
поставя  все  по-определено  с  това,  че  започват  да  се 
появяват литературни творби, писани на македонски език, 
въпреки всички гонения на властимащите.  Така  в бивша 
Югославия бяха представени няколко фолклорни драми ма 
македонски  език:  “Ленче  Кумановче”  (1928  г.)  и 
“Чорбаджи Теодос” (1936) от Васил Ильоски, “Печалбари” 
(1935)  от  А.  Панов;  “Парите  се  отепвачка”  (парите  са 
убийство) (1938) от Ристо Кърле. По списания и вестници 
от време на време се появяват стихотворения и прозаични 
произведения,  които  свидетелстват  за  съживяването  на 
литературната  работа  на  македонски  език.  От  особена 
важност за развитието на нашия книжовен език  е появата 
на първите стихосбирки в нашата съвременна литература: 
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“Народни  бигори”  (народни  горести)  (1938),  “Огинот” 
(огънят) (1938) и др. от Венко Марковски,  “Бели мугри” 
(бели  зори)  (1939)  от  Коста  Рацин,  “М’скавици” 
(светкавици)  (1940)  и  “Пеш  по  светот”  (1941)  от  Коле 
Неделковски. Тези книги изиграват важна роля в процеса 
на оформянето  на  македонския книжовен език.  Народът, 
жаден за своя книга, ги посреща с разбираем интерес. Те 
предизвикаха,  между  другото,  жива  дискусия  за 
окончателната форма на нашия книжовен език, обсъждане 
на това дали една или друга диалектна особеност да влезе в 
неговия състав; а с това, че всички са писани на централно 
наречие  (велешки  говор)  и  че  се  осланят  на  езиковото 
богатство  на  нашата  народна  поезия,  те  вече  дават 
достатъчно  единна  основа  за  нашия  книжовен  език. 
Разбира се, че все още остава тази основа окончателно да 
се възприеме,  да се изяснят редица подробности и да се 
установи единен правопис. У нашите поети преди войната 
може да се забележат и някои моменти на еволюиране на 
техните схващания за книжовния език. Така например, от 
някои  ръкописи,  останали  от  Рацин,  се  вижда,  че  той 
първоначално  давал  повече  предпочитание  на 
западномакедонските форми (напр. 3 л. мн. ч. сег. време – 
“косит” (косят), “плачит” (плачат)), докато в “Бели мугри” 
се осланя на своя роден велешки говор. Това означава и 
известно отклоняване от онзи стремеж, изразен така ярко у 
Мисирков, в книжовния език да се сложат колкото се може 
повече  такива  черти,  които  го  отделят  от  съседните 
славянски езици.

Искането му да се даде на нашия език пълно право 
за  употреба  не  беше  издигнато  само  с  Вардарска 
Македония, като средище на нашето национално развитие. 
То  същевременно  се  поде  и  в  останалите  две  части  на 
нашите  земи  –  в  Егейска  и  Пиринска  Македония.  Така 
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[например] в “Ризоспастис” (орган на КП на Гърция) през 
1935  година  излезе  искане  от  македонците  под  гръцка 
власт  да  се  открият  македонски  училища  и  да  се 
употребява  свободно  македонския  език.  Това  изявление 
веднага беше поздравено в Пиринска Македония,  където 
Областният комитет на ВМРО (обединена)  публикува по 
този  повод  декларация,  в  която  се  изтъква,  че  “и 
македонците под българска власт не са българи, нито пък 
искат  да  останат  такива”  и  че  македонският  народ  има 
своите  характерни  особености  на  самостоятелна  нация. 
“Искането на македонците под гръцка власт свободно да 
говорят на своя роден македонски език,  да открият свои 
македонски училища, за да учат своите деца на своя роден 
език, е тяхно свещено право, което ще бъде извоювано по 
пътя  на  непримиримата  борба  на  македонския  народ 
против  империалистическите  поробители,  за  свобода  и 
независимост на Македония” (Димитър Митрев, Пиринска 
Македония в борба за национално освобождение, стр. 243-
244).

В годините преди Втората световна война започва 
да  се  разпространява  нелегалният  партиен  печат  на 
македонски  език,  на  първо  място  листовки  с  различно 
съдържание  и  известни  партийни  документи.  Тогава  се 
издават и два броя от вестник “Искра”, орган на Партията 
на  комунистите  (ПК)  за  Македония,  който  се  печата  в 
Скопие  в  нелегалната  партийна  печатница.  Трябва  да 
оценим голямата роля на такива издания в изграждането на 
нашия  книжовен  език;  те  бяха  същевременно  и  апел  за 
борба на македонски език,  и материали,  в които нашият 
книжовен  език  се  приспособяваше  за  употреба  в 
публицистиката  и  политически  статии.  Както  по-нататък 
ще изясним по-подробно, споменатите издания допринасят 
много  за  изкристализирането  на  редица  черти  в  нашия 
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книжовен,  особено по време на Народноосвободителната 
борба, когато те все повече се появяват и разпространяват.

Оценявайки  ситуацията  на  езиковото  поле  у  нас 
през  годините  преди  последната  война,  можем  с  пълно 
право да кажем, че не само че във всичките три части на 
нашето отечество се поставя като неотложна национална 
задача окончателното решаване на езиковия въпрос, а и се 
правят  и  значителни  крачки  напред  по  отношение 
изясняване облика на македонския книжовен език.
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Македонският книжовен език в годините на 
народноосвободителната борба

15. Периодът на Народноосвободителната борба от 
1941-1945  година,  решаващ  за  по-нататъшната  съдба  на 
нашия народ, заедно с това беше и от решаващо значение и 
за  установяването  на  нашия  книжовен  език.  Защото 
извоюването на националната свобода чрез обща борба с 
другите  югославски  народи  против  фашизма,  беше 
необходима  предпоставка  и  за  свободното  развитие  и 
употреба на македонския книжовен език.

В тежките условия на окупация писмената дейност 
на македонски език можеше да се развива само нелегално 
или  в  редовете  на  нашите  партизански  части.  Освен 
поетичните  творби,  появили  се  през  войната,  за 
изграждането  на  нашия  книжовен  език  все  по-голяма 
важност  придобиваха  нелегалните  партийни  материали, 
листовки,  възвания,  манифести,  политически  брошури и, 
най-сетне,  бригадните  и  други  списания,  които  едно  по 
едно започнаха да се появяват от началото на 1944 година. 
Партизанската  печатница  “Гоце  Делчев”,  скрита  в 
Лопушник  и на  други  места,  издаде  по  време  на  своето 
функциониране  редица  листовки,  възвания,  брошури  и 
т.н., които се печатаха понякога в доста голям тираж. Така 
например,  Манифестът  на  Главния  щаб  беше  издаден  в 
2000  екземпляра.  Към  това  трябва  да  се  добавят  и 
материалите,  размножавани на  машина,  циклостил  и т.н. 
Всичко  това  представляваше  една  писмена  дейност, 
интензивна  и  силно политически  действаща,  каквато  по-
рано у нас не беше позната.

Ако подходим към нея като към материал за чисто 
езиков  анализ,  то  ще  забележим  някои  моменти  от 
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съществено  значение.  В  тези  материали  намират  израз 
езикови  особености  от  много  по-широка  територия, 
отколкото в печатаните поетични сбирки от преди войната 
(взимаме  за  сравнение  тях,  тъй  като  за  основа  имат 
велешкия говор, а и, разбира се, белязаха един важен етап 
в  развитието  на  книжовния  език).  Това  е  нещо  съвсем 
естествено,  защото  те  бяха  писани  от  хора  от  различни 
краища.  На  пръв  поглед  може  да  се  помисли,  че  в  тях 
имаме такава езикова пъстрота, такава неустановеност на 
различни езикови черти, че те представляват крачка назад 
по  отношение  унификацията  на  езика  в  сравнение  с 
поетическите  сбирки  от  преди  войната.  Но  една  такава 
преценка  ще  бъде  повърхностна  и  неправилна. 
Същественото е в това, че сега далеч по-широк кръг хора 
съзнателно се стремят да пишат на обща основа, дадена от 
нашите централни говори, а същественото е и в това,  че 
изхождайки  от  тази  основа,  те  и  в  подробностите  все 
повече  отиват  към  сближаване,  към  изясняване  на 
окончателния облик на книжовния език. Ако проследим в 
основни  линии  материалите  от  Народноосвободителната 
борба,  ако  тръгнем  например  от  писмото  “До  всички 
народно-освободителни партизански отреди в Македония” 
(от  28.02.1943  г.),  та  през  възванието  на  Акционния 
комитет на Народноосвободителния фронт на Македония 
(септември 1943), до бригадните вестници от 1944 година 
–  ще  констатираме  недвусмислено  протичането  на  този 
процес на все по-определено изясняване и обобщаване на 
нашия книжовен език. Ако например в споменатото писмо 
от 28.02.1943 г.  освен прилепско-битолските  форми като 
прашајне (=питане),  чистејнето (=чистенето),  градој 
(=градове),  режимо (=режимът),  ке бидит (=ще бъде),  да 
живеј (да живее) и др., срещаме и велешко-скопски форми 
като  ослободуење (=освобождаване),  однародуење 
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(=денационализиране),  денови (=дни), режимот 
(=режимът),  милујете (милеете)  и  др.,  то  това  не  е  знак 
само за  една  езикова  смесица,  а  преди всичко  е  знак  за 
нещо съвсем друго: за това, че онези, които пишат вече са 
освободени  от  един  локален  езиков  партикуларизъм  и  в 
търсенето на това как да се пише книжовно македонски не 
се облягат само на онова, което знаят от своя диалект,  а 
дават  място  и  на  онова,  което  съществува  в  другите 
диалекти.  Излизането  от  рамките  на  локалното  е 
необходимо условие за изграждането на един национален 
книжовен  език.  В  езика  на  материалите  от 
Народноосвободителната  борба  виждаме,  че  тази 
необходима  крачка  напред  е  направена  и  че  с  това 
психологически  до  най-голяма  степен  се  улеснява 
утвърждаването  на  един  напълно  определен  облик  на 
книжовния език.

Но  не  беше  създадена  само  тази  обща 
психологическа предпоставка чрез  писмената  дейност  по 
време на войната, а заедно с това, както вече подчертахме 
по-горе,  вървеше  и  все  по-определеното  изясняване  на 
отделните черти на книжовния език,  все по-голямото им 
обобщаване и налагане в съзнанието на пишещите. В това 
отношение се забелязва и развитие в определен смисъл, и 
езикова  приемственост.  Така  например,  езикът  на 
Манифеста на Главния щаб оказва видимо влияние върху 
езика  на  бригадните  вестници.  По  материалите  можем 
добре  да  проследим  как  започват  да  преобладават,  да 
вземем само за пример, членната форма на –от, глаголната 
система  със  сегашни  основи  на  а,  и,  е (към  последната 
група спадат глаголи като кажуе [=казва]), 3 л. сег. вр. без 
наставка –т, а във фонетиката – изговор на в, ф на мястото 
на  х,  изговор на ол на мястото на някогашнот вокално л 
(например:  долго  [=дълго],  полно  [=пълно]  и  т.н. 
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Последното  беше  важен  момент  в  установяването  на 
фонетичната система на книжовния език, тъй като с това се 
изостави  изговора  на  тъмния  вокал  в  една  многобройна 
група думи) и т.н., и т.н. Освен всичко това, не трябва да 
изпускаме  факта,  че  в  материалите  от 
Народноосвободителната борба се използваше фонетична 
азбука и правопис, наистина, още не напълно установени в 
подробностите, но затова пък по принцип достатъчно ясно 
определени.

По  такъв  начин  по  време  на 
Народноосвободителната борба се утвърдиха и доразвиха 
онези  основи  за  окончателното  оформяне  на  нашия 
книжовен  език,  които  както  видяхме,  постепенно  се 
изграждат още от по-рано. Чрез този процес на постепенно 
установяване на нашия книжовен език своето естествено 
решение  получаваше  и  въпросът  за  неговата  народна 
основа, която му даваха централните говори, и въпросът за 
неговата  писмена  форма,  а  с  всичко  това  заедно  се 
открояват все по-ясно нормите на македонския книжовен 
език. Приносът към това на писмената дейност в борбата 
беше от голяма важност. Нашият езиков въпрос можа да 
бъде  решен  след  освобождението  толкова  бързо  само 
защото вече беше напълно назрял, защото съществуваше 
необходимата  подготовка,  необходими  предпоставки  за 
неговото решаване. Този, който направи само едно бегло 
сравнение  между  правилата,  установени  в  първия 
македонски  правопис  и  писането  по  времето  на 
Народноосвободителната  борба,  ще  може  съвсем  да  се 
увери колко много е наследено там от опита, събран чрез 
тази писмена дейност.
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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 

57



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 
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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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Народната основа на македонския книжовен език

17. Много пъти в процеса на настоящето изложение 
споменахме  централните  говори  като  основа  на  нашия 
книжовен език. Затова,  необходимо е да знаем кои наши 
говори  се  включват  в  това  название,  какво  точно  се 
подразбира, когато се казва, че книжовният език е изграден 
върху тях, най-сетне, какво е отношението на книжовния 
език към останалите народни диалекти. По този начин ще 
можем  по-ясно  да  определим  неговото  място  спрямо 
народния  език,  неговите  връзки  с  народните  говори  и 
онези специфични черти, които го отделят от тях.

За централните говори като за основа пръв започна 
да  говори  К.  Мисирков  в  книгата  "За  македонцките 
работи" (1903). Как ги определяше той? От някои места в 
книгата  на  Мисирков  се  вижда,  ”е  т.нар.  “централно 
македонцко  наречiе”  е  за  него  наречието  “велешко-
прилепцко-битолцко-охридцко”  (ср.  1  изд.,  стр.  20-21  и 
138).  Впрочем,  именно на мястото,  където става дума за 
характерните  черти  на  централното  наречие,  охридският 
говор не се споменава в неговия състав, а се поставя знак 
за  равенство  между  централното  и  “велешко-прилепцко-
битолцкото”,  а  дори,  само  малко  по-надолу,  “велешко-
прилепцкото  македонцко  наречiе”  (стр.  109).  От  това  се 
вижда, че едно съвсем прецизно определение на понятието 
“централно македонско наречие” не е дадено от Мисирков.

Ето как накратко са описани от него доминантните 
фонетични  белези  на  това  наречие:  “Во  централното 
македонцко  наречiе,  мег’у  другото  се  имаат  таквиiа 
фонетични особини: старо-македонцките гласови: ъ и ь, во 
тиiе места, каi шчо се имаат сочуано, преминуваат во о и е, 
напр. денот, от старо-македонцкото дьнътъ, преко дьнът; 
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сонот от  сънътъ; на место старото  тi и  дi имаме  к’ и  г’ 
или iк’ и  iг’, напр.  вреiк’а и  туiг’а; на место  нi имаме  iн’ 

напр. коiн’ на место конi, на место ѫ – а, напр.  рака и др. 
Сите тиiе особини не сет србцки, но не сет ни бугарцки. 
Они се  немаат  во  главното  бугарцко  наречiе  –  источно-
бугарцкото коiе служит и за литературен бугарцки iазик.” 
(стр.  110)  [В  централното  македонско  наречие,  между 
другото,  има  такива  фонетични  особености: 
старомакедонските звукове: ъ и ь, на тези места, където са 
се  запазили,  преминават  в  о и  е,  напр.  денот,  от 
старомакедонското дьнътъ, през дьнът; сонот от сънътъ; 
вместо  старото  tj и  dj имаме  к’ и  г’ или  iк’ и  iг’,  напр. 
вреiк’а и  туiг’а; вместо  nj имаме  iн’ напр.  коiн’ на место 

конi, вместо ѫ – а, напр. рака и др. Всички тези особености 
не са сръбски, но не са и български. Тях ги няма в главното 
българско наречие – източнобългарското, което служи и за 
литературен български език.]

Градският  охридски  говор  отстъпва  от  картината, 

изложена тук по това, че в него  ѫ е дало  ъ (ръка) и че е 
чест изговорът шч, жџ, ж за tj и dj: врешче (=торба), чужд. 
Това, разбира се, му е било известно на Мисирков, но той, 
все пак, споменава при изброяване на централните говори 
и охридския, първо, затова че той наистина е много близък 
до тях,  и  второ,  затова  че за  Мисирков името на  Охрид 
като  стар  македонски  културен  център  звучи  особено 
привлекателно, та нищо чудно да е счел, че авторитетът на 
самото централно наречие ще спечели, ако то се свърже и с 
охридския говор.

Ако  искаме  правилно  да  поставим  въпроса  за 
основата на нашия книжовен език, трябва да изходим от 
факта,  че  тези  говори,  които  Мисирков  споменава  като 
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централни, влизат в състава на една по-голяма диалектна 
група, в състава на западномакедонското наречие, което се 
простира  в  тези  граници:  на  север до линията  Скопие – 
Тетово,  на  юг  до  линията  Битоля  –  Охрид,  на  запад  до 
албанската граница, а на изток до Вардар между Скопие и 
Велес, обхващайки надолу прилепското и битолското. Това 
наречие  се  разделя на  говори,  между които съществуват 
по-малки или по-големи разлики. Така например, в Скопе 
и  Долни Полог имаме изговор  рука,  в  Дебърско  рока,  в 
Горни  Полог,  Струга,  Охрид  и  Преспа  ръка,  а  на 
останалата територия – рака. Но някои доминантни черти 
правят така, че всички тези говори да се свързват като ясно 
обособена  общност.  Преди  всичко,  в  тях  имаме 
пропарокситонна акцентна система (с ударение на третата 
сричка отзад напред, б. пр.), по-нататък – ясен изговор на 
неакцентираните вокали, преход на х във в, ф, изгубване на 
интервокално в (чоек [=човек],  глаа [=глава] и т.н.); троен 
член, глаголни конструкции с имам, поставяне на кратките 
местоименни  форми  пред  глагола  в  началото  на 
изречението  (Го  виде [=видя  го]  и  т.н.),  последователно 
прокараното удвояване на местоименните форми (Го видов 
него [=него го видях], Го видов човекот [=видях човека] и 
т.н.)

Тъй  като  т.нар.  централни  говори  се  сливат 
неразделно в това наречие, от това следва, че всъщност и 
народната основа на нашия книжовен език е по-широка и 
че тя се покрива със западномакедонското наречие, което 
представлява най-голямата диалектна група. Тази широта 
на  основата  на  книжовния  език  представлява  важно 
условие  за  неговото  по-лесно  възприемане  и 
разпространение.

Но също така е важно да покажем кои от говорите в 
състава на това наречие по дадени черти са по-близки до 
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книжовния  език.  Така  вече  се  приближаваме  до 
уточняването  на  понятието  “централни  македонски 
говори”.  Тъй  като  в  нашия  книжовен  език  е  застъпен 
изговорът  рака,  мака,  пат и  т.н.,  то  сред 
западномакедонските говори по-близки до него са онези, 
които познават този изговор. Ако се опитаме да очертаем 
територията,  на  която  са  разпространени 
западномакедонските  а-говори,  ще  получим  такава 
картина:  на  север  те  достигат  досами  Скопие  (такъв  е 
говорът в Скопска Каршияка),  отивайки на юг обхващат 
Велешко,  Прилепско,  Поречия,  Кичевско,  Дебарца, 
охридските  села,  Демир-Хисарско  и  Битолско.  Тези 
говори,  значи,  обхващат  по-голямата  част  от  Западна 
Македония.

Проследявайки  сега  кои  от  тези  а-говори от  своя 
страна  са  още  по-близки  до  книжовния  език,  трябва  да 
вземем  за  критерий  вече  някои  други  черти,  които  ги 
различават  повече  или  по-малко.  Можем  да  изходим  от 
това, че в книжовния език имаме в сегашно време наставка 
–м за 1 л. ед. ч. и образуване на 3 л. ед. ч. без наставка –т 
(напр.: одам, оди [=ходя, ходи], а не ода, одит), а в 3 л. мн. 
ч. – наставка –ат (не –ет). Тогава ще се види, че по тези 
белези  най-много  се  доближават  говорите  във  Велешко, 
Прилепско и Битолско (макар че и там имаме смесване на 
някои от набелязаните черти). Но кой може да твърди, че 
точно  онези  особености,  които  избрахме,  трябва  да  се 
вземат  за  единствен  и  единствено  правилен  критерий? 
Дори  и  да  оставим  настрана  говорите  в  Охридско  и 
Дебарца, в които се среща характерната наставка –ает в 3 
л. мн. ч. сегашно време, вземането на преден план на някои 
други белези, а не горепосочените, ще ни довежда до такъв 
резултат,  че ту един,  ту друг от  а-говорите ще бъде по-
близък до книжовния език. Така например, поречкият ще 
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му бъде по-близък от прилепския или битолския по това, 
че в него се среща глаголна  е-група, и че членът винаги 
гласи –от (а не –о) и т.н. От тази ситуация произтичат две 
важни  заключения:  1.  че  по  този  път  е  необикновено 
трудно да се отдели от а-говорите една още по-тясна група 
централни говори, и 2. че е съвсем погрешно да се мисли, 
че  нашият  книжовен  език  с  всичките  си  фонетични  и 
граматични  отлики  може  да  се  припокрие  с  един 
определен  народен  говор.  Такъв  говор  не  съществува  и, 
следователно,  съвсем  неправилно  е  да  се  каже,  че 
книжовният език е прилепски или велешки или който и да 
е друг.

От  трудностите,  които  възникват  при  опита  да 
обособим  още  по-близо,  от  средата  на 
западномакедонските  говори,  по-тясната  основа  на 
книжовния  език,  съществува  един  изход,  в  това  да  се 
откажем от всякакво по-нататъшно деление и да кажем, че 
тази основа се образува именно от тези  а-говори. И това 
ще бъде по-точно, също както би било точно, в малко по-
широк  смисъл,  да  кажем,  че  тя  се  образува  от 
западномакедонското наречие.

И  все  пак,  мисля,  че  можем  да  продължим  с 
уточняване  на  понятието  централни  говори,  без  да  се 
облягаме  единствено  на  метода  на  сравняване  на 
диалектните особености на западномакедонските а-говори 
със съответните  черти в  книжовния език,  а  също и като 
донякъде излизаме от тези рамки и като вземаме пред вид 
някои исторически факти. Нещо, което трябва особено да 
се подчертае е това, че в основата на нашия книжовен език 
е  проявен  стремежът  за  внасяне  на  такива  черти,  които 
свързват  западномакедонските  и  източномакедонските 
говори. Така погледнато, и наставката –м в 1 л. ед. ч.,  и 
липсата на наставка –т в 3 л. ед. ч., обратно на 3 л. мн. ч., 
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където  се  появява  –т,  получават  наистина  по-голямо 
значение  поради  факта,  че  тези  черти  са  характерни  (с 
някои изключения и вариации) за повечето наши източни 
говори.  Освен  тези  черти,  можем  да  посочим  и  такива 
необикновено важни характерни черти на книжовния език, 
които  са  присъщи  именно  предимно  на 
източномакедонските  говори  и  които  в  рамките  на 
западномакедонското  наречие  са  познати  повече  в 
говорите,  граничещи  с  източните,  а  главно  с  велешкия 
говор.

Във фонетиката тук се изтъква това, че в книжовния 
език  се  пази  интервокалното  в (изговаря  се  напр.  човек, 
глава,  лебови [=хлябове],  а  не  чоек,  глаа,  лебој);  в 
морфологията можем да я посочим местоименната форма 
ги (в  западномакедонското  наречие  обикновено  и),  а  в 
синтаксиса – преимуществената употреба на предлога  на 
за  изразяване  на  притежателно  значение  (книгата  на 
ученикот и  т.  н.).  Оттук  се  вижда,  че  в  основата  на 
книжовния език имаме редица черти, които не само че са 
общи  на  западните  и  източните  говори,  а  дори  имат 
преимуществена употреба в последните: от същото това се 
вижда, че от западномакедонските  а-говори по-близки до 
книжовния  език  са  именно  онези,  които  граничат 
непосредствено с източните и които като такива имат с тях 
по-голям брой общи черти.

Разглеждайки така въпроса за по-тясната основа на 
нашия  книжовен  език,  не  трябва да  изпускаме  пред  вид 
фактите,  какъвто  е например  този,  че  установяването  на 
глаголна  система  с  три  групи  (вика,  носи,  бере)  в 
книжовния език не е резултат от това, че напр. в поречкия 
говор има също такава система, а главно поради това, че 
така  бяха  застъпени  глаголите  в  нашите  първи  печатни 
стихосбирки,  във  всяка  от  които  за  основа  се  взема 
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велешкият говор. Вече споменахме какво беляза появата на 
тези  литературни  творби  в  процеса  на  развитие  на 
книжовния  език,  а  тук  можем  по-конкретно  да  посочим 
това,  че  по  пътя  на  възприемане  на  вече  изразеното  в 
литературата, чрез авторитета на художествените творби и 
чрез чувството за приемственост в езика на литературата – 
се  стига  до  установяване  на  дадени  черти  в  този  език. 
Същото  можем  да  констатираме,  например,  и  по 
отношение установяването на изговор с твърдо  л в думи 
като:  луѓе (=хора, люде),  недела (=седмица; неделя) (а не: 
љуѓе, недеља) и т.н.

Досега  на  много  места  имахме  възможност  да  се 
уверим, че в състава на нашия книжовен език имаме такива 
белези,  които  утвърждават  неговата  широка  основа  в 
различни народни диалекти. Ще повторим, че това е едно 
необикновено  важно предимство  на  книжовния  език.  Но 
бихме  допуснали  грешка  ако  опростяваме  нещата,  като 
смятаме, че един книжовен език може да се изгражда само 
с напълно съзнателно прилагане на един,  да го наречем, 
статистически  метод,  при  което  за  всяка  форма  първо 
трябва да се провери дали е най-разпространената, а след 
това да се приеме в книжовния език. Тъй като този език се 
създава преди всичко в живия процес на художественото 
творчество,  едно  такова  виждане  не  би  изхождало  от 
действителността. Истина е, че в периода на изграждане на 
един  книжовен  език  съзнателното  въздействие  върху 
неговото  развитие  е  от  голямо  значение,  но  ако,  и 
доколкото се съобразява с естествената насоченост на този 
процес  и  не  върви  срещу  нея;  впрочем,  истина  е,  че  и 
редица особености на книжовния език се приемат повече 
или  по-малко  спонтанно  в  резултат  на  сугестивно  и 
авторитетно въздействие от страна на вече изявеното като 
определена езикова форма в литературните произведения, 
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за  което  ставаше  дума  малко  по-горе.  Само обхващайки 
цялостно  това  явление  ще  можем да  съдим правилно  за 
процеса на развитие на нашия книжовен език.

След  всичко,  което  изложихме  дотук,  както  по 
отношение  на  чертите,  които  свързват  централните  с 
източните говори, така и по отношение на един конкретен 
момент от развитието на нашия книжовен език, ние можем 
да отговорим на въпроса за неговата по-тясна основа, или с 
други думи, за това, което трябва да обхващаме с термина 
централни говори, в такъв смисъл: че тук спадат онези от 
западномакедонските а-говори, които са разпространени в 
зоната  непосредствено  граничеща  с  източните  говори. 
Според  това,  понятието  за  централните  говори  би  се 
покривало  с  онази  говорна  група,  която  Мисирков 
обозначава като “Велешко-Прилепцко-Битолцко наречiе”. 
Но  влагайки  такъв  смисъл  в  това  понятие,  ние  винаги 
трябва да имаме пред вид, че обособяването на велешкия, 
прилепския  и  битолския  говор  от  групата  на  другите 
западномакедонски  а-говори  не  се  основава  на  някои 
особено  ясно  изразени  техни  общи  отлики  и  че 
следователно  това  обособяване  има  до  голяма  степен 
условен характер. От чисто диалектологична гледна точка 
много  повече  основание  има  да  се  борави  с  термина 
западномакедонски  а-говори. Несъмнено е, впрочем, че в 
развитието  на  книжовния  език  основен  принос  дават 
говорите, които обозначаваме като централни. Можем да 
твърдим,  че  всички  особености  –  фонетични, 
морфологични, синтактични, които изграждат структурата 
на  книжовния  език,  се  срещат  в  централните  говори,  па 
макар някои – само в един от тях.

Както  казахме  по-рано,  Мисирков  пръв  говори за 
централните  говори  като  за  основа  на  македонския 
книжовен  език.  Впрочем,  самото  название  –  централни 

72



македонски  говори,  се  използва  още  преди  него  в 
трудовете,  посветени  на  македонската  диалектология. 
Разбира  се,  би  било  пресилено,  ако  това  название  се 
критикува от някакви чисто географски позиции, т.е., ако 
се претендира, че точно определен брой километри трябва 
да  ги  отделят  от  северната  и  южната,  от  източната  и 
западната граница на нашата езикова територия. Мисирков 
приема  за  централен  град  в  Македония  Велес  (и  това  е 
приблизително  точно).  “От  тоi центр  географцки,  ниiе 
само  мало  се  оддалечуаме,  идеiки  преко  Прилеп  кон 
Битол’а и Орид” (От този център географски само малко се 
отдалечаваме, отивайки през Прилеп към Битоля) – казва 
той  (1  изд.,  с.  141).  Това  географско  обяснение  за 
оправдаността на названието централни говори има своето 
достатъчно основание, що се отнася до отдалечаването към 
Битоля. По такъв начин възражението, с което може да се 
излезе срещу разглеждания термин от географска [гледна] 
точка,  няма  някаква  особена  тежест.  Но  затова  пък  той 
предизвиква  повече  оправдани  възражения  от  чисто 
диалектологична  гледна  точка,  а  с  това  ние  вече  се 
запознахме  в  общи  линии.  Все  пак  смятам,  че  този 
придобил  вече  гражданственост  термин  може  да  има 
своето  място,  ако  в  него  се  влага  такова  съдържание, 
каквото се предлага тук, т.е. ако с него се обхванат онези 
западномакедонски  а-говори, които граничат с източните, 
и  които  конкретно  в  историческото  развитие  на  нашия 
книжовен език, създавайки основата му, като заедно с това 
внасят  в  него  и  редица  такива  черти,  които  са  широко 
познати и в съседните им източномакедонски говори.

Казахме,  че  всичките  особености  на  книжовния 
език  се  срещат  в  централните  говори,  но  не  са  еднакво 
застъпени във всеки от тях поотделно. Интересно ще бъде 
да се запознаем по-отблизо с това какво е в този аспект 
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отношението на самите централни говори към книжовния 
език.  Интересно е,  освен другото,  и поради факта,  че се 
вижда ясно, че книжовният език не съвпада напълно с нито 
един от тях, както все още наивно си мислят някои хора у 
нас.  Да  се  спрем  първо  на  фонетичните  особености  на 
книжовния език.  Прилепско-битолска  е  замяната  с  ол на 
някогашното вокално л: полно [=пълно], жолто [=жълто] и 
т.н.,  докато  велешкият  изговор  тук  се  различава  от 
книжовния:  п’лно [=пълно],  ж’лто, ж’то [=жълто]. 
Преходът  х>в,  познат  и  във  велешкия  говор,  все  пак  в 
книжовния език  е  застъпен  в  повече позиции,  както и  в 
прилепско-битолския (напр.  страв [=страх],  прав [=прах] 
срещу велешкото стра, пра). Пропарокситонното ударение 
(на  третата  сричка  отзад  напред,  б.  пр.)  се  взема  в 
книжовния  език  в  своя  чист  западно-македонски  вид, 
докато  във  велешкия  говор  имаме  някои  отклонения  от 
него,  като  напр.:  нé-ми  рéче,  вместо  не-мú-рече,  или: 
дóнеси-го,  вместо  донéси-го.  От  друга  страна,  във 
велешкия и в прилепския говор (както и в книжовния език) 
имаме изговор  на  твърдо  л в  случаите  като  луѓе [=хора, 
люде], недела [седмица, неделя], докато в битолския говор 
тук  се  появява  меко  л:  љуѓе,  недеља.  Освен  това,  в 
книжовния  език  има  и  такива  фонетични  особености, 
които се срещат само във велешкия говор или предимно в 
него. На първо място тук е запазването на интервокалното 
в:  човек,  глава,  половина,  денови [=дни] и т.н. (прилепско-
битолското: чоек, глаа, полојна, деној). Звукът њ е обичаен 
във велешкия говор (одење [=ходене], коњ [кон]), докато в 
прилепския и битолския той е на изчезване и се заменя с јн 
(одејне,  којн).  Това  явление  да  се  развива  ј пред  мек 
консонант  е  широко  разпространено  в  прилепско-
битолския и при консонантите  ќ и  ѓ:  кујќа,  вејѓа, докато в 
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книжовния  език,  също  както  и  във  велешкия,  е:  куќа 
[=къща], веѓа [=вежда].

Ако преминем към формите и ако разгледаме как се 
отнася тук книжовният език към разликите в централните 
говори,  ще  забележим  следното,  без  да  се  впускаме  в 
големи подробности.  Прилепско-битолски са формите на 
показателните  местоимения  за  среден  род:  ова,  она, 
прилепски са глаголните форми като  кажувам,  кажуваш 
(в  Битоля:  кажвам,  кажваш;  във  Велес:  кажу(ј)ам, 
кажуеш). От друга страна пък, формата на члена за мъжки 
род –от (човекот),  се  базира  предимно върху велешкия 
говор, докато в прилепския и битолския говор преобладава 
изговорът: чоеко и т. н. Велешки са местоименните форми 
ги,  им (и,  му в  Прилеп  и  Битоля).  За  велешкия  говор  е 
характерно отношението между 3 л. ед. и мн. ч. сегашно 
време:  носи –  носат,  докато  в  прилепско-битолския  се 
губи  т и  в  множествено  число:  носи  –  носа,  а 
същевременно  се  съхранява  и  като  остатък  от  по-старо 
състояние:  носит –  носат.  По-рано  вече  изтъкнахме,  че 
книжовният език се опира на велешкия говор по това, че в 
него  има  три  глаголни  групи  според  сегашната  основа 
(вика,  носи,  бере).  По-горе  стана  дума  също  и  за  онази 
важна синтактична особеност на книжовния език в него да 
се  използва  предлогът  на за  изразяване  на  притежание. 
Така е във велешкия говор, докато в прилепския, пък и в 
битолския по-често се среща од (освен на).

Ако  си  припомним  сега  кои  черти  изтъква 
Мисирков като характерни за централните говори (вж. по-
горе), и още повече – ако анализираме езика на неговата 
книга, то ще констатираме, че сред централните говори той 
дава  предимство  на  прилепския  и битолския.  Затова  той 
вместо  термина  „централно  наречие”  използва  просто 
„Прилепцко-Битолцко  наречиiе”.  Така  например,  на  края 
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на статията  си „Няколко думи за македонския книжовен 
език”  (Неколку  зборои  за  македонцкиот  литературен  
iазик),  заключава,  че  трябва  да  се  вземе  „Прилепцко-
Битолцкото  наречиiе  за  литературен  iазик,  као  iеднакво 
далеко и от србцкиiот и бугарцкиiот iазици, и централно во 
Македониiа” (прилепско-битолското наречие за книжовен 
език  като  еднакво  отдалечено  и  от  сръбския,  и  от 
българския  езици,  и  централно  в  Македония.)  (1  изд.,  с. 
145).  Това  предпочитание  у  Мисирков  произтича,  както 
вече споменахме веднъж (вж. стр. 41 [т. 13. Възгледите на 
К. П. Мисирков]), от стремежа да се внесат в книжовния 
език  колкото  се  може повече  такива  черти,  които  да  го 
отделят и от сръбския, и от българския книжовен език. И 
наистина,  в  прилепския  и  битолския  говор,  много  тясно 
свързани помежду си, има повече такива черти, отколкото 
във  велешкия  от  друга  страна.  Но  от  всичко,  което 
изложихме  по-горе,  може  да  се  види,  че  развитието  на 
нашия книжовен език точно тук се отклонява донякъде от 
езиковата  форма,  която предлага  Мисирков и в  която се 
стига до изява на редица важни черти, именно от велешкия 
говор. Това се дължи както на факта, че в по-ново време 
литературните творби на велешки говор изиграват важна 
роля  във  формирането  на  книжовния  език,  така  и  на 
тенденцията в неговата основа да влязат и такива белези, 
които го свързват с нашите източни говори. По този път 
македонският  книжовен  език  наистина  се  отклонява  с 
някои черти, които повече биха го отделили от съседните 
славянски езици и биха подсилили неговият специфичен 
облик, но затова пък, от друга страна, печели от това, че 
неговата  основа  се  разширява,  в  смисъл,  че  в  него  са 
влезли черти, които се срещат и в повечето наши народни 
говори,  извън  централните,  и  изобщо 
западномакедонските.  Нашият  книжовен  език  се  оформи 
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окончателно в един период, когато югославските народи, 
чрез общата борба, поставиха основите на своя братски и 
равноправен  живот;  когато  те  приложиха  на  практика 
идеята  за  братство  и  национално  равноправие  и  по 
отношение и на другите народи на Балканите.  И именно 
затова  че  окончателното  оформяне  на  нашия  книжовен 
език  стана  в  един  такъв  момент,  нямаше  никакво 
основание  за  едно  националистически  оцветено  чувство, 
според  което  книжовният  македонски  език  да  трябва 
колкото е възможно повече да се отдалечи от сръбския и 
българския  език,  дори  и  на  цената  на  стесняването  на 
неговата народна основа. Нашият книжовен език, базиран 
на централните говори, и иначе има в себе си достатъчно 
характеристики,  които  го  обособяват  като  отделен 
южнославянски  език,  за  да  не  става  необходимо  да  се 
върви  към  неговото  още  по-голямо  отделяне  от  най-
близките  езици.  Дори нещо повече.  Може с право да се 
твърди, че при отделни случаи внасянето в книжовния език 
на  някоя  черта,  макар  и  широко  известна  в  народните 
говори, е подпомогнато донякъде и от влиянието на тези 
езици.  Такъв  е  случаят  с  приемането  на  изговор ‘шт’  и 
‘жд’ (огниште, баждар [арх.: вносно мито]), вместо ‘шч’, 
‘жџ’  (огнишче,  бажџар),  в  който  случай  не  може да  се 
пренебрегне и навикът на нашата интелигенция да пише 
тук ‘шт’ и ‘жд’ по образец от сръбския и българския език. 
Това  че  в  нашия  книжовен  език  надделя  употребата  на 
предлога  на за  изразяване  на  принадлежност,  се  дължи 
преди всичко на факта, че този начин е присъщ на редица 
наши  говори,  но  безсъмнено  е,  че  всичко  това  намери 
подкрепа  и  във  влиянието,  което  идваше  от  българския 
книжовен език, защото четейки, а и учейки на български, 
нашите хора от Западна Македония свикват с този начин. 
Впрочем,  влиянието на онези навици за писане,  които у 
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нас  са  получени  чрез  употреба  на  сръбски  и  български 
език, е безспорен факт например и в някои такива случаи, 
когато  във  всички  наши народни  говори имаме  еднакъв 
изговор.  Така  е  установено  писането  радост,  младост, 
макар че в народния изговор е  радос,  младос и т.н. Това, 
което казахме, макар и не всичко, което може да се даде 
като  пример,  стига  за  илюстрация  на  онова  основно 
настроение, при което е оформен нашият книжовен език, и 
което изключва каквото и да било избягване на отделни 
черти,  ако  те  конструктивно  влизат  по  друг  начин  в 
книжовния език, само поради това, че се срещат и в най-
близките книжовни езици.

Постарахме се да разгледаме въпроса за народната 
основа на македонския книжовен език, подхождайки към 
него  както  от  диалектологична,  така  и  от  историческа 
гледна точка. Този въпрос за нас все още не представлява 
само  исторически  интерес.  Той  все  още  носи  белега  на 
повече актуалност,  тъй като  не сме много далеч от деня, 
когато  окончателно  беше  установен  нашият  литературен 
език, а напротив. Добре да знаем основата на книжовния 
език – това означава да не допускаме тя да се нарушава, да 
я укрепваме и да съобразяваме с нея нашето по-нататъшно 
езиково  строителство.  От  историята  на  съвременните 
книжовни езици е известно, че те се развиват на базата на 
един  определен  народен  диалект.  Така  например, 
френският  е  изграден  на  базата  на  парижкия  говор, 
английският – на базата на лондонския, руският – на базата 
на  московския  и  т.н.  От  това  се  обуславя  необходимата 
унифицираност, хомогенност на структурата на книжовния 
език.  И  в  нашия  случай  важи  същото:  оттук  произлиза 
задължението, в името на единството на нашия книжовен 
език, да имаме постоянно предвид неговата основа, дадена 
от  централните  говори.  Можахме  по-горе  да  видим,  че 
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подбора на чертите на книжовния език важно място има 
стремежът да бъдат изтъкнати онези особености, които се 
срещат и в други наши диалекти. Затова с право можем да 
твърдим, че основата на книжовния не е поставена само с 
оглед на един малък обособен кръг говори, и че затова със 
своите корени нашият език прониква нашироко в сплита на 
народните диалекти. Така израсъл, нашият книжовен език 
укрепва  все  повече  своят  връзка  с  диалектите,  като  ден 
след  ден  абсорбира  от  тях  нови  и  нови  думи,  изрази  и 
обрати.  Вече  не  по  отношение  на  формалните 
граматически особености, веднъж установени в него, а по 
отношение  на  обогатяването  на  неговия  речник,  по 
отношение  изваждането  на  бял  свят  на  онези  хубави  и 
съдържателни  думи  и  словосъчетания,  използвани  от 
нашия народ в различните краища – в тази насока трябва 
да се засилва днес приносът от диалектите  в книжовния 
език.  Това ще бъде истинско изграждане върху дадената 
основа, което ще напредва преди всичко с развитието на 
нашата литература.

Нека впрочем си зададем въпроса, какво щеше да се 
получи,  ако  не  се  съобразявахме  с  онова,  което  е  в 
основата  на  книжовния  език,  например,  с  неговата 
фонетична  система?  Какво  щеше  да  се  получи,  ако 
конкретно  за  фонетичната  стойност  и  мястото  на  ќ и  ѓ 
съдехме не по това как е в централните говори, а по това 
как  е  и  в  другите,  особено  по-отдалечените  от  тях 
диалекти? Щом дори и в границите на централните говори 
се  откриват  известни  разлики  в  това  отношение,  ясно  е 
колко ще се умножат тези разлики, ако излезем извън тези 
говори. Тогава дори няма да има възможност да се утвърди 
нещо  положително  в  книжовния  език,  а  ще  изпаднем  в 
редица  колебания  и  неустановеност.  И  от  това  ще  се 
получи ли нещо по-добро? Разбира се, че не. Ето защо е 
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необходимо да се придържаме към вече изяснената основа 
на книжовния език, както е намерила израз в процеса на 
неговото историческо развитие.

Когато говорим за отношението на книжовния език 
към  централните  и  другите  наши  говори,  то  в  никакъв 
случай не бива да забравяме, че книжовният език развива 
редица  свои  специфики,  редица  такива  изразни  средства 
или особености, каквито в народните говори или липсват 
или  съществуват  само  в  зародиш.  Нито  речниковото 
богатство,  което  се  съдържа  в  диалектите,  нито  онези 
начини на изразяване, на свързване на изреченията, които 
са  им известни,  могат  да  задоволят  напълно  нуждите  от 
изразяване,  които стоят пред един съвременен книжовен 
език. В него има нужда от огромно количество нови думи 
или нови значения на думите, при изграждането на една 
цялостна терминология в различните области на човешката 
дейност;  има  нужда  от  далеч  по-развито  изречение, 
съставено  чрез  съчинение  и  подчинение,  а  не  както  е  в 
народния  език.  В  книжовния  език  се  извършва  обемна 
творческа, за да се задоволят тези потребности на мисълта 
–  или  чрез  доизграждане  и  доразвиване  на  вече 
съществуващото,  или  по  образец  на  другите  езици  или 
заемане от тях. Така, в нашия книжовен език се използват 
редица думи, които липсват в народния език или не са с 
такова  значение;  що  се  отнася  до  изречението,  така  се 
изявяват и някои по-особени начини на изразяване. Всичко 
това  поставя  книжовния  език,  като  език  на  нашата 
национална  култура,  над  народните  диалекти.  Роден  от 
тях, развиващ се и по-нататък в тесен контакт с тях, той, 
все пак, се явява като нещо по-високо от тях. Онова, което 
се  развива като ново в  него,  става  непосредствено  наше 
общо езиково достояние, независимо от това кой е нашият 
народен диалект, над всякакво диалектно деление изобщо. 

80



По такъв начин, народната основа на нашия книжовен език 
не само че дава възможност той да бъде едновременно и 
единен,  и  да  се  разпространява  сред  народа,  а  и  онова, 
което  се  създава  като  ново  в  него  –  самото  то  да  носи 
печата на общността, а заедно с това и на единството.

Като  говорим  за  народната  основа  на  книжовния 
език,  за  централните  говори  като  за  негова  основа,  не 
трябва  да  смятаме,  че  мястото  им  по  отношение  на 
изграждането  на  книжовния  език  се  дължи  на  някакъв 
случаен избор. Развитието на един книжовен език винаги 
отразява определена историческа обусловеност. Такъв е и 
случаят  с  формирането  на  нашия  книжовен  език,  което 
идва,  както  видяхме  по-горе,  в  резултат  на  една 
продължителна книжовна дейност, в процеса на оформяне 
на  македонската  нация.  Защо  у  нас  говори  от 
западномакедонски тип дават основа на книжовния език? 
Отговорът  на  този  въпрос  ще  намерим  като  отбележим 
преди  всичко  факта,  че  именно  Западна  Македония  е 
средище на нашето национално развитие през последния 
век  и  половина.  Тук  се  намират  нашите  най-големи 
градове – Велес, Прилеп, Битоля, Охрид, пък и Скопие и 
Тетово  на  север  спадат  по  принцип  към  същата 
западномакедонска диалектна група.  В тези градове през 
19 век нашият елемент се изявява в икономическия живот, 
с търговия и занаятчийство. Това дава възможност и за по-
бърз културен развой в западните краища, където иначе се 
намира  компактно  наше  население,  което  от  край  време 
пази  живи  старите  славянски  традиции.  От  Западна 
Македония  още  през  19  век  излиза  най-голям  брой 
интелектуалци,  които  възраждат  славянската  просвета  и 
започват книжовна дейност на своя народен говор.  Нека 
споменем  само,  че  от  тези  наши  краища  са  Кирил 
Пейчинович,  братя  Миладинови,  Партений  Зографски, 
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Григор  Пърличев,  Райко  Жинзифов,  Кузман  Шапкарев, 
Георги  Пулевски  и  др.  Най-голямата  част  от  нашата 
народна епична и лирична поезия е събрана пак от там, а 
ние знаем каква важна роля изиграва народната поезия в 
зараждането на нашата съвременна литература. Най-накрая 
(по ред, но не по важност), трябва да изтъкнем факта, че 
западномакедонските  говори,  развивали  се  далеч  от 
центровете на съседните славянски езици, излъчват от себе 
си  най-голям  брой  типично  македонски  черти,  на  чиято 
основа  може  да  се  изгради  един  език  с  напълно 
самостоятелен  облик.  И  наистина,  ако  се  отбием  от 
Скопско на север, навлизаме вече в говорна област, която 
представлява преход към сръбския език, а ако отидем на 
изток,  тогава  забелязваме  постепенно  преминаване  на 
нашите говори към българските.  Ясно е, че периферните 
говори не могат да дадат основа за книжовен език, именно 
поради  този  свой  ссмесен  характер.  Съзнавайки  добре 
всичко  това,  и  Кръсте  Мисирков,  родом  от  Енидже-
Вардарското село Постол, се спира на централните говори 
като основа за македонския книжовен език, като по този 
начин  посочва  на  македонците  от  всички  краища 
правилния път. Създаването на нашия книжовен език може 
да се постигне – казва той – „ако македонецот от северна 
Македониiа  подаит  рака  на  своiот  брат  от  iужна 
Македониiа и македонецот от источна Македониiа подаит 
рака на тоi от западна. Подадените раци к’е се прекрстат 
около  Прилеп  –  Битол’а”  (ако  македонецът  от  северна 
Македония подаде ръка на брат си от южна Македония и 
македонецът от източна Македония подаде ръка на този от 
западна. Подадените ръце ще се пресекат около Прилеп - 
Битоля).
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За речника на македонския книжовен език

18. Като говорим за развитието на нашия книжовен 
език,  не можем да не се спрем на въпросите,  свързани с 
изграждането на неговия речников състав. Разбира се, че 
тук тези въпроси ще ни интересуват в своя принципен вид, 
а тяхното подробно и изчерпателно разглеждане ще бъде 
предмет на специалния раздел в нашата граматика, който 
ще  се  занимава  със  словообразуването  и  с  лексикалния 
състав на книжовния език.

В  рамките  на  цялостното  разгръщане  и 
утвърждаване  на  различните  страни  на  нашия  книжовен 
език – една работа, която след освобождението бележи все 
по-големи  резултати  –  все  повече  се  налагат  и  тези 
въпроси:  по  какъв  начин  и  по  какви  пътища  трябва  да 
върви изграждането на неговия речник. Днес вече с пълно 
право  можем  да  твърдим,  че  са  дадени  необходимите 
отговори  в  това  отношение  и  че  езиковата  практика  ги 
потвърждава всекидневно.

Изходната  точка  така  и  така  е  ясна:  че  в  нашия 
книжовен език трябва да се стигне до изява на колкото се 
може повече думи от народния език, че трябва да протича 
постоянна  работа,  насочена  към това да  се възраждат за 
обща  употреба  някои  наши  хубави  думи,  съхранени  от 
народа, но в говора на интелигенцията често изтикани от 
думи,  взети  отстрани.  Ако  днес  на  всички  ни  е  позната 
думата  бран (вълнà) и ако от тази дума се появяват дори 
нови  производни  (напр.  бранова  должина [дължина  на 
вълните]);  ако  в  най-ново  време  започва  в  наши 
литературни произведения да се появява думата  врвица (в 
значението  на  сръбската  стаза [пътека]),  то  това  е  в 
резултат  именно  на  ясно  подчертания  стремеж  в  нашия 
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книжовен език да се даде място на колкото се може повече 
такива  народни  думи,  които  го  обогатяват  със  своето 
значение  и  своята  изразност.  Впрочем,  известно  е,  че 
думата бран, днес вече общомакедонска, допреди няколко 
години беше ограничена в охридския говор, а пък думата 
врвица е  позната  от  някои  наши  североизточни  говори 
(кратовския).  Това,  което  илюстрираме  тук  само  с  две 
думи,  може  да  намери  потвърждението  си  в  още  много 
такива и подобни случаи. И по-рано посочихме този факт, 
а и от изложеното тук следва, че речникът на книжовния 
език  се  обогатява  с  думи  не  от  някой  определен,  а  от 
всички  наши  диалекти.  В  този  факт  с  право  трябва  да 
виждаме  още  една  връзка  между  книжовния  език  и 
диалектите.

Но извън това основно и изходно становище търсят 
свое  решение  още  редица  въпроси.  Едни  произтичат  от 
необходимостта  от  определен  подбор  на  думи,  които  се 
използват в народния език, други от факта, че в народния 
език  няма  и  не  може  да  има  толкова  думи  и  с  такива 
значения,  каквито,  в  различните  негови  функции,  са  му 
необходими на книжовния език.

Що се отнася до подбора на думите, тук като един 
от важните моменти се поставя това как да се постъпва с 
големия  брой  турцизми,  които  ги  има  в  нашия  народен 
език. В първите години след освобождението може тук-там 
дори  да  се  забележи  тяхното  засилване  в  писмената 
употреба, нещо, което идва от онзи в основата си оправдан 
и  благотворен  стремеж  да  се  даде  колкото  се  може  по-
видно място на различните елементи от народния език. Но 
това съвсем единично явление няма някаква трайна основа.

Съвсем ясно е,  че никой не помисля,  нито пък се 
опитва  да  замени  онези  турцизми  или  гърцизми,  които, 
означавайки определени предмети или отношения в нашия 
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бит,  са станали неделими съставки от речника на нашия 
език.  Никой не си и помисля,  например, че трябва да се 
търси някаква замяна за думите алва [халва] или стомна и 
т.н.  Друг  е  случаят  обаче  с  цял  ред  особено  турцизми, 
които,  носейки  повече  или  по-малко  интелектуално 
значение, спадайки към т. нар. абстрактни думи, по силата 
на  самото  историческо  развитие  започват  и  в  народния 
говор  да  придобиват  все  по-ограничен  и  често  пъти 
особено  емоционално  оцветен  смисъл.  Те  включват 
определени  отношения,  разбирания  и  усещания, 
характерни  за  едно  вече  отминало  време  в  живота  на 
нашия  народ,  и  ето  защо  не  могат  да  се  употребяват 
пълноценно  днес  за  изразяване  на  нововъзникнали 
отношения,  разбирания  и  усещания.  Така  например, 
думата  севда далеч  не  може  да  покрие  онези  различни 
нюанси в значението, което носи за нас днес думата љубов 
[любов]. Ако ние все още в определен битово оцветен стил 
казваме: На Петрета му остана атер дека не го викнаа на 
гости [На  Петре  му  стана  хатър,  че  не  го  поканиха  на 
гости], би ни звучало смешно, ако употребим този израз в 
някой  такъв  случай:  На  која  било  влада   ѝ остана атер 
дека  не  ја  викнаа  на  конференција [На  еди-кое  си 
правителство  му  стана  хатър,  че  не  го  поканиха  на 
конференция]. Освен това трябва да добавим, че думите от 
този вид са вече непродуктивни в нашия език. Няма да ни е 
удобно,  например,  от  глагола  кандиса [да  се съглася]  да 
образуваме някакво съществително,  което да съответства 
на  съществителното  согласност [съгласие]  и  т.н.  Тази 
непродуктивност пък, като пречка за развитието на всички 
значения, необходими в книжовния език, е настъпила като 
естествен  резултат  от  посоката  на  развитие  на  нашата 
култура в най-ново време и от развитието на езика на тази 
култура. Известно е, че през 19 век културният напредък у 
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нас се развива под знака на борбата за славянска просвета 
и против влиянието на гърцизма и против онези условия на 
изостаналост на живота, налагани от бейската система. По 
такъв  начин  и  в  езика  на  нашата  писменост  все  повече 
тежест придобиват славянизмите, заети или от църковния 
език, или пък от по-развитите славянски книжовни езици. 
Някъде  преди  сто  и  няколко  години  Йоаким  Кърчовски 
обяснява напр. думата  гордост с турската  фодуллук, или 
малко  по-късно  Шапкарев  обяснява  думата  състояние с 
мертебе.  Но по-късно не само че няма нужда на такова 
обяснение  на  славянизмите,  а  напротив,  съответните 
турцизми започват да се позабравят или поне да стесняват 
обсега  на  своята  употреба.  С  всичко  това  се  прави 
значителна крачка към сближаване на речника на нашия 
език с речника на най-близките славянски книжовни езици. 
Съвсем ясно  е  тогава,  че  се  върви  към ограничаване  на 
турцизмите  (и  гърцизмите),  преди  всичко  в  областта  на 
абстрактното, и към тяхното заменяне със славянски или 
интернационални думи.

По  такъв  начин,  за  тази  група  думи,  за  техния 
подбор,  се  налага  едно  доста  ясно  становище,  изразено 
впрочем не само у нас, и не за пръв път у нас, а по-рано и в 
развитието на сръбския и българския книжовен език.

Разглеждайки  по-нататък  въпроса  за  подбора  на 
думите  от  диалектите  в  книжовния  език,  ще  можем  да 
направим  някои  съвсем  общи забележки.  Защото  това  е 
наистина едно поле, където,  освен другото, решаващ е и 
вкусът –  на  писателите  творци и на  образованата  среда. 
Няма съмнение, че по-широкото разпространение на една 
дума се явява като негово предимство над някоя диалектно 
ограничена  дума.  Но  това  не  изключва  възможността  в 
отделни случаи да надделее и една такава дума или поне да 
си  намери  място  в  речника  на  книжовния  език  с  някой 
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особен нюанс в значението.  Въпреки че думите  талас и 
далга са  по-разпространени,  все  пак  в  нашия  книжовен 
език  се  наложи  думата  бран (вълна̀).  Това,  че  е  със 
славянски  корен,  беше  нейното  голямо  предимство. 
Разбира се, че и в други случаи такива думи трябва да се 
предпочитат.  Думата  бара (търси,  изисква)  се  наложи  в 
това значение над  сака,  тъй като тя има друго значение: 
љуби (обича).  По-голямата  изразност  на  думата  бара 
спомага  в  случая  за  нейното  утвърждаване в  книжовния 
език;  от  нея  вече  се  извеждат  и  нови  значения:  барање 
(сръбски:  захтев –  искане,  изискване),  побарувачка 
(сръбски:  потражња –  търсене,  напр.  на  стока).  Но  от 
друга  страна  и  споменатата  по-горе  дума  љуби, като 
синоним  на  сака,  започва  да  се  използва  особено  в 
поезията,  въпреки че в народния език е позната на доста 
ограничена територия (Ресенско – Охридско). Тя се налага 
пък с известна по-фина емоционална оцветеност, влизайки 
в  поредицата  от  думи,  предпочитани  в  поезията.  Казано 
просто, различни могат да бъдат и свойствата на думите, 
различна  и  насочеността  на  вкуса  на  писателите  и 
обществото – които осигуряват там, където става дума за 
подбор, да бъде приета или пренебрегната дадена дума в 
книжовния  език.  Едно  нещо  все  пак  трябва  да  бъде 
спазено:  думите,  които  се  възприемат  от  диалектите  за 
обща употреба в книжовния език, не бива с фонетичния си 
състав да нарушават фонетичната  система на книжовния 
език.  Те  също  така  се  привеждат  и  в  съответствие  с 
неговите  правила  за  поставяне  на  ударението.  По  такъв 
начин  изграждането  на  речника,  един  постоянен  и 
неспирен процес, се съгласува с онова, което с относителна 
трайност,  е  установено  като  фонетична  основа  на 
книжовния език.
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Да  се  спрем  сега  на  друг  съществен  въпрос  във 
връзка с изграждането на нашия речник: какво становище 
се зае у нас по отношение на неговото обогатяване с думи, 
които не съществуват в народния език, а които са крайно 
необходими на  един съвременен книжовен  език.  За това 
донякъде стана дума и по-рано, когато проследихме развоя 
на  нашия  езиков  въпрос  непосредствено  след 
освобождението. Разбира се, въпросът с доразвиването на 
речника  на  книжовния  език  се  поставя  в  следните  два 
аспекта: 1. какво и колко да се доизгражда от даденото в 
народния  език  и  2.  какво  и  колко  да  се  заеме  от 
интернационалната  лексика  и  от  сродните  книжовни 
езици.  Но и в  нашия  случай  от  първостепенно  значение 
беше  върху  кой  от  тези  два  аспекта  ще  бъде  поставен 
акцентът.  Беше  изразено,  както  видяхме  на  посоченото 
място,  становище,  че  всичко,  което  не  притежаваме  в 
нашия език,  трябва да бъде заето от  руския.  Разбира се, 
последователното  осъществяване  на  практика  на  това 
становище  би  довело  само  по  себе  си  до  редица 
невъзможности с оглед на доста голямата отдалеченост на 
руския език от нашия. Но ако схванем това и по-умерено, в 
смисъл, че в нашият книжовен език трябва да си намерят 
място  онези  лексикални  елементи  с  абстрактно 
съдържание, които като наследство от старославянски и от 
църковнославянски език са навлезли в руския, българския 
и  сръбския  книжовен  език,  ако  схванем  споменатото 
становище  в  такъв  смисъл,  пак  поставянето  на  акцент 
върху  заемането  от  която  и  да  било  страна,  а  не  на 
вътрешното  езиково  творчество,  беше  нещо  съвсем 
неправилно, нещо, което не произлизаше от духа на самото 
ни езиково развитие в най-ново време. Един такъв подход 
към  въпроса  можеше  да  замъгли  тези  моменти  от 
съществено  значение:  1.  че  в  нашия  народен  език  може 
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понякога  да  се  намерят  хубави  замени  за 
църковнославянизмите и русизмите; 2. че в някои народни 
думи  може  да  се  развие,  по  начин  толкова  познат  и  от 
историята  на  други  книжовни  езици,  ново  абстрактно 
значение  и  по  този  начин  заемането  да  стане  съвсем 
ненужно;  3.  че  в  историческото  развитие  на  нашия език 
външно са  се  изменили някои стари  славянски  наставки 
или  са  станали  непродуктивни  и  са  отстъпили  място  на 
нови начини на словообразуване – та поради всичко това 
църковнославянизмите трябва по форма да се съобразят с 
днешното състояние на словообразуването в нашия език; 4. 
че не трябва да се пренебрегва  и онзи начин,  познат на 
всички книжовни езици в по-малка или по-голяма степен, 
да се създават нови думи по пътя на т. нар. калкиране, т. е. 
„превеждане“ на  една чужда дума;  5.  че  нашият език  се 
развива  в  непосредствен  контакт  не  с  руския,  а  с 
българския  и  сръбския  език,  развивайки  заедно  с  тях 
редица  нови  характерности  в  словообразуването,  а  на 
всичко отгоре,  практиката показва, че и чистите русизми 
ние  ги  приемаме  не  директно  от  руския,  а  чрез 
посредничеството на тези два съседни езика.

И  така,  формулировката,  която  подложихме  на 
критика,  се  оказа  за  нас  съвсем  несъстоятелна  и, 
следователно,  вредна  за  правилното  развитие  на  нашия 
книжовен език. За наше щастие, изграждането на неговия 
речник още от самото начало тръгна по единствено добрия 
път,  тръгна  от  основния  принцип,  че  преди  всичко  ние 
трябва да се обърнем към народния език, да си задаваме 
въпроса, дали в него ни е познато всичко от думите, които 
могат да изразяват определен абстрактен смисъл и дали не 
можем в редица случаи, по пътя на създаване на нови думи 
от  корени  и  наставки,  дадени  в  народния  език,  да 
доизградим  речника  на  книжовния  език.  Времето, 
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изминало оттогава,  когато у нас все още се дискутираха 
тези  въпроси,  изпълнено  с  една  жива  и  разнородна 
писмена дейност, показа, че тази ориентация беше съвсем 
правилна и плодотворна. Впрочем, и тук пред нас стоеше 
примерът  от  изграждането  на  редица  други  съвременни 
езици.  Резултатите се потвърдиха и се потвърждават във 
всекидневната езикова практика.

Тъй като нашата цел тук не може да бъде навлизане 
в  подробностите  на  словообразуването,  ще си  послужим 
само  с  по  един  или  два  примера  за  илюстрация  на 
основателността  на  онези  възражения,  формулирани  по-
горе в петте точки, като потвърждение на ползотворността 
от  насочване  към  вътрешното  езиково  творчество. 
Примерите се дават в съответствие със споменатите точки:

1.  Оказа  се,  че  нашият  народен  език  разполага  с 
такива думи като  настан (събитие)  или  утока (устие на 
река),  което  прави  безпредметно  заемането  на  термини, 
каквито в случая са собитие или устие.

2.  Оказа  се,  че  е  съвсем  възможно  да  се  замени 
напр. думата вопрос с народната дума прашање, която по-
рано  в  народния  език  се  използваше  само  със  своето 
значение на определено действие (питане). Развиването на 
ново значение на тази дума, напр. чрез словосъчетанието 
македонското  прашање (македонския  въпрос),  стана 
преди последната война по един съвсем спонтанен начин, 
имайки за основа стремежа нашият език да се доразвива от 
само себе си. Това, че с тази и някои други думи, стана 
спонтанно,  беше  необичайно  поучително  и  в  редица 
случаи, когато след освобождението се постави много по-
остро въпросът за речника на нашия език, защото служеше 
като  пример  и  по  отношение  на  развиването  на  нови 
абстрактни значения на думите, и по отношение на тяхната 
форма (за това вижте веднага в следващата точка).
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3. Оказа се, че също като прашање могат, и трябва, 
да  завършват  на  -ње,  а  не  на  -ние (архаична  форма) 
съществителните, образувани от несвършени глаголи, като 
движење, колебање и  подобни,  съответно,  няма  никаква 
причина езикът ни да се архаизира, когато с днешните му 
живи наставки могат да се образуват абстрактни думи.

4.  Оказа  се,  че  и  ние  можем  в  някои  случаи  да 
създадем  наши  думи  по  такъв  начин,  като  „преведем“ 
някои  чужди  думи.  Така  например  придавка 
(прилагателно, придев (на сръбски)), влез (вход, улаз) и т.н.

5. Най-сетне, съвсем ясно е, че сме възприели напр. 
врска според  българското  връзка, а  не  според  руското 
связь; или  начин според  сръбското  начин,  а  не  според 
руското способ. Ясно е, че това е така, именно защото тези 
езици са ни по-близки и далеч по-познати от руския.

С  всичко  това,  макар  и  накратко,  се  очертава 
стремежът  за  изразяване  на  народната  основа  и  по 
отношение  на  доизграждането  на  речника  на  книжовния 
език, както и основните линии, по които се насочва този 
стремеж.  Също  така  е  ясно  и  неговото  плодотворно 
въздействие. Но съвсем едностранно и погрешно биха се 
разбрали нещата, ако се помисли, че у нас този стремеж е 
задминал онази разумна мярка, отвъд която се преминава в 
пресилен,  а  често  пъти  и  безсмислен  пуризъм.  Точно 
обратното,  ние  сме  далеч  от  онази  степен  на  езиково 
„чистунство“  (на  сръбски:  пуризъм),  каквото  виждаме 
например при оформянето на чешкия книжовен език, нито 
пък  у  нас  имаме  някакъв  пуризъм,  по-силно  изразен 
отколкото в сръбския или българския книжовен език.  Че 
това е така, най-добре се вижда от нашето отношение към 
интернационалните  думи,  особено  в  научната 
терминология. Тях ние ги приемаме като една придобивка 
на международните духовни отношения и не ги заменяме, 
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без  да има нужда,  а  само ако  или тогава,  когато  дадена 
самостоятелна  славянска  традиция  ни  налага  това,  или 
където вече имаме съответна народна дума. Това също се 
вижда и  от  нашето  отношение  към думите  от  сръбския, 
българския  и  руския  език.  В повечето  случаи  сме взели 
думи от тях, ако сме имали нужда, без да търсим на всяка 
цена  македонски  заместител.  Както  по  отношение  на 
речника,  така  и  по  отношение  на  фонетичните  и 
граматичните особености на нашия книжовен език, ние не 
изхождаме от  преднамерена  цел за  колкото се  може по-
голямо  отдалечаване  на  нашия  книжовен  език  от 
българския и сръбския. Ние се стремим само да се стигне 
до  възможно  най-голямо  изразяване  на  речниковото 
богатство на нашия народен език и на живите начини на 
словообразуване в него, без при това да се отива в онази 
обратна крайност с една дребнава загриженост да се гони 
дадена дума, въпреки че не може да се замени с по-хубава, 
въпреки, че може би обогатява нашия, само заради това, че 
е дошла отвън. Животът в общността, новите форми, които 
той поражда, тесните културни и други връзки – създават 
съвсем  естествено  и  неминуемо  основа  и  за  езиково 
влияние между югославските народи. Наред с това, нашите 
езици толкова се доближават именно в словообразуването, 
че би било наистина смущаващо да се предполага,  че те 
могат,  и  [би  било]  наистина  мракобеснически  [да  се 
предполага],  че те трябва,  да се делят тук до последната 
нишка.
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