
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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