
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: 

49



“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 

50



[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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