
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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