
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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