
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 

37



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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