
Македонският книжовен език в годините на 
народноосвободителната борба

15. Периодът на Народноосвободителната борба от 
1941-1945  година,  решаващ  за  по-нататъшната  съдба  на 
нашия народ, заедно с това беше и от решаващо значение и 
за  установяването  на  нашия  книжовен  език.  Защото 
извоюването на националната свобода чрез обща борба с 
другите  югославски  народи  против  фашизма,  беше 
необходима  предпоставка  и  за  свободното  развитие  и 
употреба на македонския книжовен език.

В тежките условия на окупация писмената дейност 
на македонски език можеше да се развива само нелегално 
или  в  редовете  на  нашите  партизански  части.  Освен 
поетичните  творби,  появили  се  през  войната,  за 
изграждането  на  нашия  книжовен  език  все  по-голяма 
важност  придобиваха  нелегалните  партийни  материали, 
листовки,  възвания,  манифести,  политически  брошури и, 
най-сетне,  бригадните  и  други  списания,  които  едно  по 
едно започнаха да се появяват от началото на 1944 година. 
Партизанската  печатница  “Гоце  Делчев”,  скрита  в 
Лопушник и на  други  места,  издаде  по време на  своето 
функциониране  редица  листовки,  възвания,  брошури  и 
т.н., които се печатаха понякога в доста голям тираж. Така 
например,  Манифестът  на  Главния  щаб  беше  издаден  в 
2000  екземпляра.  Към  това  трябва  да  се  добавят  и 
материалите,  размножавани на машина,  циклостил и  т.н. 
Всичко  това  представляваше  една  писмена  дейност, 
интензивна  и силно политически  действаща,  каквато  по-
рано у нас не беше позната.

Ако подходим към нея като към материал за чисто 
езиков  анализ,  то  ще  забележим  някои  моменти  от 
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съществено  значение.  В  тези  материали  намират  израз 
езикови  особености  от  много  по-широка  територия, 
отколкото в печатаните поетични сбирки от преди войната 
(взимаме  за  сравнение  тях,  тъй  като  за  основа  имат 
велешкия говор, а и, разбира се, белязаха един важен етап 
в  развитието  на  книжовния  език).  Това  е  нещо  съвсем 
естествено,  защото  те  бяха  писани  от  хора  от  различни 
краища.  На  пръв  поглед  може  да  се  помисли,  че  в  тях 
имаме такава езикова пъстрота, такава неустановеност на 
различни езикови черти, че те представляват крачка назад 
по  отношение  унификацията  на  езика  в  сравнение  с 
поетическите  сбирки  от  преди  войната.  Но  една  такава 
преценка  ще  бъде  повърхностна  и  неправилна. 
Същественото е в това, че сега далеч по-широк кръг хора 
съзнателно се стремят да пишат на обща основа, дадена от 
нашите централни говори, а същественото е и в това,  че 
изхождайки  от  тази  основа,  те  и  в  подробностите  все 
повече  отиват  към  сближаване,  към  изясняване  на 
окончателния облик на книжовния език. Ако проследим в 
основни  линии  материалите  от  Народноосвободителната 
борба,  ако  тръгнем  например  от  писмото  “До  всички 
народно-освободителни партизански отреди в Македония” 
(от  28.02.1943  г.),  та  през  възванието  на  Акционния 
комитет на Народноосвободителния фронт на Македония 
(септември 1943), до бригадните вестници от 1944 година 
–  ще  констатираме  недвусмислено  протичането  на  този 
процес на все по-определено изясняване и обобщаване на 
нашия книжовен език. Ако например в споменатото писмо 
от  28.02.1943 г.  освен прилепско-битолските форми като 
прашајне (=питане),  чистејнето (=чистенето),  градој 
(=градове),  режимо (=режимът),  ке бидит (=ще бъде),  да 
живеј (да живее) и др., срещаме и велешко-скопски форми 
като  ослободуење (=освобождаване),  однародуење 

54



(=денационализиране),  денови (=дни), режимот 
(=режимът),  милујете (милеете)  и др.,  то  това  не  е  знак 
само  за  една  езикова  смесица,  а  преди  всичко  е  знак  за 
нещо съвсем друго: за това, че онези, които пишат вече са 
освободени  от  един локален  езиков  партикуларизъм  и  в 
търсенето на това как да се пише книжовно македонски не 
се облягат само на онова, което знаят от своя диалект,  а 
дават  място  и  на  онова,  което  съществува  в  другите 
диалекти.  Излизането  от  рамките  на  локалното  е 
необходимо условие за изграждането на един национален 
книжовен  език.  В  езика  на  материалите  от 
Народноосвободителната  борба  виждаме,  че  тази 
необходима  крачка  напред  е  направена  и  че  с  това 
психологически  до  най-голяма  степен  се  улеснява 
утвърждаването  на  един  напълно  определен  облик  на 
книжовния език.

Но  не  беше  създадена  само  тази  обща 
психологическа  предпоставка  чрез  писмената  дейност по 
време на войната, а заедно с това, както вече подчертахме 
по-горе,  вървеше  и  все  по-определеното  изясняване  на 
отделните черти на книжовния език,  все по-голямото им 
обобщаване и налагане в съзнанието на пишещите. В това 
отношение се забелязва и развитие в определен смисъл, и 
езикова  приемственост.  Така  например,  езикът  на 
Манифеста на Главния щаб оказва видимо влияние върху 
езика  на  бригадните  вестници.  По  материалите  можем 
добре  да  проследим  как  започват  да  преобладават,  да 
вземем само за пример, членната форма на –от, глаголната 
система  със  сегашни  основи  на  а,  и,  е (към  последната 
група спадат глаголи като кажуе [=казва]), 3 л. сег. вр. без 
наставка –т, а във фонетиката – изговор на в, ф на мястото 
на  х,  изговор на ол на мястото на някогашнот вокално л 
(например:  долго  [=дълго],  полно  [=пълно]  и  т.н. 
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Последното  беше  важен  момент  в  установяването  на 
фонетичната система на книжовния език, тъй като с това се 
изостави  изговора  на  тъмния  вокал  в  една  многобройна 
група думи) и т.н., и т.н. Освен всичко това, не трябва да 
изпускаме  факта,  че  в  материалите  от 
Народноосвободителната борба се използваше фонетична 
азбука и правопис, наистина, още не напълно установени в 
подробностите, но затова пък по принцип достатъчно ясно 
определени.

По  такъв  начин  по  време  на 
Народноосвободителната борба се утвърдиха и доразвиха 
онези  основи  за  окончателното  оформяне  на  нашия 
книжовен  език,  които  както  видяхме,  постепенно  се 
изграждат още от по-рано. Чрез този процес на постепенно 
установяване на нашия книжовен език своето естествено 
решение  получаваше  и  въпросът  за  неговата  народна 
основа, която му даваха централните говори, и въпросът за 
неговата  писмена  форма,  а  с  всичко  това  заедно  се 
открояват все по-ясно нормите на македонския книжовен 
език. Приносът към това на писмената дейност в борбата 
беше от голяма важност. Нашият езиков въпрос можа да 
бъде  решен  след  освобождението  толкова  бързо  само 
защото вече беше напълно назрял,  защото съществуваше 
необходимата  подготовка,  необходими  предпоставки  за 
неговото решаване. Този, който направи само едно бегло 
сравнение  между  правилата,  установени  в  първия 
македонски  правопис  и  писането  по  времето  на 
Народноосвободителната  борба,  ще  може  съвсем  да  се 
увери колко много е наследено там от опита, събран чрез 
тази писмена дейност.
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