
Народната основа на македонския книжовен език

17. Много пъти в процеса на настоящето изложение 
споменахме  централните  говори  като  основа  на  нашия 
книжовен език. Затова,  необходимо е да знаем кои наши 
говори  се  включват  в  това  название,  какво  точно  се 
подразбира, когато се казва, че книжовният език е изграден 
върху тях, най-сетне, какво е отношението на книжовния 
език към останалите народни диалекти. По този начин ще 
можем  по-ясно  да  определим  неговото  място  спрямо 
народния  език,  неговите  връзки  с  народните  говори  и 
онези специфични черти, които го отделят от тях.

За централните говори като за основа пръв започна 
да  говори  К.  Мисирков  в  книгата  "За  македонцките 
работи" (1903). Как ги определяше той? От някои места в 
книгата  на  Мисирков  се  вижда,  ”е  т.нар.  “централно 
македонцко  наречiе”  е  за  него  наречието  “велешко-
прилепцко-битолцко-охридцко”  (ср.  1  изд.,  стр.  20-21  и 
138).  Впрочем,  именно на мястото,  където става дума за 
характерните  черти  на  централното  наречие,  охридският 
говор не се споменава в неговия състав, а се поставя знак 
за  равенство  между  централното  и  “велешко-прилепцко-
битолцкото”,  а  дори,  само  малко  по-надолу,  “велешко-
прилепцкото  македонцко  наречiе”  (стр.  109).  От  това  се 
вижда, че едно съвсем прецизно определение на понятието 
“централно македонско наречие” не е дадено от Мисирков.

Ето как накратко са описани от него доминантните 
фонетични  белези  на  това  наречие:  “Во  централното 
македонцко  наречiе,  мег’у  другото  се  имаат  таквиiа 
фонетични особини: старо-македонцките гласови: ъ и ь, во 
тиiе места, каi шчо се имаат сочуано, преминуваат во о и е, 
напр. денот, от старо-македонцкото дьнътъ, преко дьнът; 
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сонот от  сънътъ; на место старото  тi и  дi имаме  к’ и  г’ 
или iк’ и  iг’, напр.  вреiк’а и  туiг’а; на место  нi имаме  iн’ 

напр.  коiн’ на место конi, на место ѫ – а, напр. рака и др. 
Сите тиiе особини не сет србцки, но не сет ни бугарцки. 
Они се  немаат  во  главното  бугарцко  наречiе  –  источно-
бугарцкото коiе служит и за литературен бугарцки iазик.” 
(стр.  110)  [В  централното  македонско  наречие,  между 
другото,  има  такива  фонетични  особености: 
старомакедонските звукове: ъ и ь, на тези места, където са 
се  запазили,  преминават  в  о и  е,  напр.  денот,  от 
старомакедонското дьнътъ, през дьнът; сонот от сънътъ; 
вместо старото  tj и  dj имаме  к’ и  г’ или  iк’ и  iг’,  напр. 
вреiк’а и  туiг’а; вместо  nj имаме  iн’ напр.  коiн’ на место 

конi, вместо ѫ – а, напр. рака и др. Всички тези особености 
не са сръбски, но не са и български. Тях ги няма в главното 
българско наречие – източнобългарското, което служи и за 
литературен български език.]

Градският  охридски  говор  отстъпва  от  картината, 

изложена тук по това, че в него  ѫ е дало  ъ (ръка) и че е 
чест изговорът шч, жџ, ж за tj и dj: врешче (=торба), чужд. 
Това, разбира се, му е било известно на Мисирков, но той, 
все пак, споменава при изброяване на централните говори 
и охридския, първо, затова че той наистина е много близък 
до тях,  и второ,  затова  че  за  Мисирков името на Охрид 
като  стар  македонски  културен  център  звучи  особено 
привлекателно, та нищо чудно да е счел, че авторитетът на 
самото централно наречие ще спечели, ако то се свърже и с 
охридския говор.

Ако  искаме  правилно  да  поставим  въпроса  за 
основата на нашия книжовен език, трябва да изходим от 
факта,  че  тези  говори,  които  Мисирков  споменава  като 
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централни, влизат в състава на една по-голяма диалектна 
група, в състава на западномакедонското наречие, което се 
простира  в  тези  граници:  на  север до линията  Скопие  – 
Тетово,  на  юг  до  линията  Битоля  –  Охрид,  на  запад  до 
албанската граница, а на изток до Вардар между Скопие и 
Велес, обхващайки надолу прилепското и битолското. Това 
наречие  се  разделя  на  говори,  между които  съществуват 
по-малки или по-големи разлики. Така например, в Скопе 
и  Долни Полог имаме изговор  рука,  в  Дебърско  рока,  в 
Горни  Полог,  Струга,  Охрид  и  Преспа  ръка,  а  на 
останалата територия – рака. Но някои доминантни черти 
правят така, че всички тези говори да се свързват като ясно 
обособена  общност.  Преди  всичко,  в  тях  имаме 
пропарокситонна акцентна система (с ударение на третата 
сричка отзад напред, б. пр.), по-нататък – ясен изговор на 
неакцентираните вокали, преход на х във в, ф, изгубване на 
интервокално в (чоек [=човек],  глаа [=глава] и т.н.); троен 
член, глаголни конструкции с имам, поставяне на кратките 
местоименни  форми  пред  глагола  в  началото  на 
изречението  (Го  виде [=видя  го]  и  т.н.),  последователно 
прокараното удвояване на местоименните форми (Го видов 
него [=него го видях], Го видов човекот [=видях човека] и 
т.н.)

Тъй  като  т.нар.  централни  говори  се  сливат 
неразделно в това наречие, от това следва, че всъщност и 
народната основа на нашия книжовен език е по-широка и 
че тя се покрива със западномакедонското наречие, което 
представлява най-голямата диалектна група. Тази широта 
на  основата  на  книжовния  език  представлява  важно 
условие  за  неговото  по-лесно  възприемане  и 
разпространение.

Но също така е важно да покажем кои от говорите в 
състава на това наречие по дадени черти са по-близки до 
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книжовния  език.  Така  вече  се  приближаваме  до 
уточняването  на  понятието  “централни  македонски 
говори”.  Тъй  като  в  нашия  книжовен  език  е  застъпен 
изговорът  рака,  мака,  пат и  т.н.,  то  сред 
западномакедонските говори по-близки до него са онези, 
които познават този изговор. Ако се опитаме да очертаем 
територията,  на  която  са  разпространени 
западномакедонските  а-говори,  ще  получим  такава 
картина:  на  север  те  достигат  досами  Скопие  (такъв  е 
говорът в Скопска Каршияка),  отивайки на юг обхващат 
Велешко,  Прилепско,  Поречия,  Кичевско,  Дебарца, 
охридските  села,  Демир-Хисарско  и  Битолско.  Тези 
говори,  значи,  обхващат  по-голямата  част  от  Западна 
Македония.

Проследявайки  сега  кои  от  тези  а-говори от  своя 
страна  са  още  по-близки  до  книжовния  език,  трябва  да 
вземем  за  критерий  вече  някои  други  черти,  които  ги 
различават  повече  или  по-малко.  Можем  да  изходим  от 
това, че в книжовния език имаме в сегашно време наставка 
–м за 1 л. ед. ч. и образуване на 3 л. ед. ч. без наставка –т 
(напр.: одам, оди [=ходя, ходи], а не ода, одит), а в 3 л. мн. 
ч. – наставка –ат (не –ет). Тогава ще се види, че по тези 
белези  най-много  се  доближават  говорите  във  Велешко, 
Прилепско и Битолско (макар че и там имаме смесване на 
някои от набелязаните черти). Но кой може да твърди, че 
точно  онези  особености,  които  избрахме,  трябва  да  се 
вземат  за  единствен  и  единствено  правилен  критерий? 
Дори  и  да  оставим  настрана  говорите  в  Охридско  и 
Дебарца, в които се среща характерната наставка –ает в 3 
л. мн. ч. сегашно време, вземането на преден план на някои 
други белези, а не горепосочените, ще ни довежда до такъв 
резултат,  че  ту един,  ту друг от  а-говорите ще бъде по-
близък до книжовния език. Така например, поречкият ще 
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му бъде по-близък от прилепския или битолския по това, 
че в него се среща глаголна  е-група, и че членът винаги 
гласи –от (а не –о) и т.н. От тази ситуация произтичат две 
важни  заключения:  1.  че  по  този  път  е  необикновено 
трудно да се отдели от а-говорите една още по-тясна група 
централни говори, и 2. че е съвсем погрешно да се мисли, 
че  нашият  книжовен  език  с  всичките  си  фонетични  и 
граматични  отлики  може  да  се  припокрие  с  един 
определен  народен  говор.  Такъв  говор  не  съществува  и, 
следователно,  съвсем  неправилно  е  да  се  каже,  че 
книжовният език е прилепски или велешки или който и да 
е друг.

От  трудностите,  които  възникват  при  опита  да 
обособим  още  по-близо,  от  средата  на 
западномакедонските  говори,  по-тясната  основа  на 
книжовния  език,  съществува  един  изход,  в  това  да  се 
откажем от всякакво по-нататъшно деление и да кажем, че 
тази основа се образува именно от тези  а-говори. И това 
ще бъде по-точно, също както би било точно, в малко по-
широк  смисъл,  да  кажем,  че  тя  се  образува  от 
западномакедонското наречие.

И  все  пак,  мисля,  че  можем  да  продължим  с 
уточняване  на  понятието  централни  говори,  без  да  се 
облягаме  единствено  на  метода  на  сравняване  на 
диалектните особености на западномакедонските а-говори 
със  съответните черти в  книжовния език,  а  също и като 
донякъде излизаме от тези рамки и като вземаме пред вид 
някои исторически факти. Нещо, което трябва особено да 
се подчертае е това, че в основата на нашия книжовен език 
е  проявен  стремежът  за  внасяне  на  такива  черти,  които 
свързват  западномакедонските  и  източномакедонските 
говори. Така погледнато, и наставката –м в 1 л. ед. ч.,  и 
липсата на наставка –т в 3 л. ед. ч., обратно на 3 л. мн. ч., 
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където  се  появява  –т,  получават  наистина  по-голямо 
значение  поради  факта,  че  тези  черти  са  характерни  (с 
някои изключения и вариации) за повечето наши източни 
говори.  Освен  тези  черти,  можем  да  посочим  и  такива 
необикновено важни характерни черти на книжовния език, 
които  са  присъщи  именно  предимно  на 
източномакедонските  говори  и  които  в  рамките  на 
западномакедонското  наречие  са  познати  повече  в 
говорите,  граничещи  с  източните,  а  главно  с  велешкия 
говор.

Във фонетиката тук се изтъква това, че в книжовния 
език  се  пази  интервокалното  в (изговаря  се  напр.  човек, 
глава,  лебови [=хлябове],  а  не  чоек,  глаа,  лебој);  в 
морфологията можем да я посочим местоименната форма 
ги (в  западномакедонското  наречие  обикновено  и),  а  в 
синтаксиса – преимуществената употреба на предлога  на 
за  изразяване  на  притежателно  значение  (книгата  на 
ученикот и  т.  н.).  Оттук  се  вижда,  че  в  основата  на 
книжовния език имаме редица черти, които не само че са 
общи  на  западните  и  източните  говори,  а  дори  имат 
преимуществена употреба в последните: от същото това се 
вижда, че от западномакедонските  а-говори по-близки до 
книжовния  език  са  именно  онези,  които  граничат 
непосредствено с източните и които като такива имат с тях 
по-голям брой общи черти.

Разглеждайки така въпроса за по-тясната основа на 
нашия  книжовен  език,  не  трябва  да  изпускаме  пред вид 
фактите,  какъвто  е  например този,  че  установяването  на 
глаголна  система  с  три  групи  (вика,  носи,  бере)  в 
книжовния език не е резултат от това, че напр. в поречкия 
говор има също такава система, а главно поради това, че 
така  бяха  застъпени  глаголите  в  нашите  първи  печатни 
стихосбирки,  във  всяка  от  които  за  основа  се  взема 
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велешкият говор. Вече споменахме какво беляза появата на 
тези  литературни  творби  в  процеса  на  развитие  на 
книжовния  език,  а  тук  можем  по-конкретно  да  посочим 
това,  че  по  пътя  на  възприемане  на  вече  изразеното  в 
литературата, чрез авторитета на художествените творби и 
чрез чувството за приемственост в езика на литературата – 
се  стига  до  установяване  на  дадени  черти  в  този  език. 
Същото  можем  да  констатираме,  например,  и  по 
отношение установяването на изговор с твърдо  л в думи 
като:  луѓе (=хора, люде),  недела (=седмица; неделя) (а не: 
љуѓе, недеља) и т.н.

Досега  на  много  места  имахме  възможност  да  се 
уверим, че в състава на нашия книжовен език имаме такива 
белези,  които  утвърждават  неговата  широка  основа  в 
различни народни диалекти. Ще повторим, че това е едно 
необикновено  важно предимство  на  книжовния  език.  Но 
бихме  допуснали  грешка  ако  опростяваме  нещата,  като 
смятаме, че един книжовен език може да се изгражда само 
с напълно съзнателно прилагане на един,  да го наречем, 
статистически  метод,  при  което  за  всяка  форма  първо 
трябва да се провери дали е най-разпространената, а след 
това да се приеме в книжовния език. Тъй като този език се 
създава преди всичко в живия процес на художественото 
творчество,  едно  такова  виждане  не  би  изхождало  от 
действителността. Истина е, че в периода на изграждане на 
един  книжовен  език  съзнателното  въздействие  върху 
неговото  развитие  е  от  голямо  значение,  но  ако,  и 
доколкото се съобразява с естествената насоченост на този 
процес  и  не  върви  срещу  нея;  впрочем,  истина  е,  че  и 
редица особености на книжовния език се приемат повече 
или  по-малко  спонтанно  в  резултат  на  сугестивно  и 
авторитетно въздействие от страна на вече изявеното като 
определена езикова форма в литературните произведения, 
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за  което  ставаше дума малко по-горе.  Само обхващайки 
цялостно  това  явление  ще  можем да  съдим правилно  за 
процеса на развитие на нашия книжовен език.

След  всичко,  което  изложихме  дотук,  както  по 
отношение  на  чертите,  които  свързват  централните  с 
източните говори, така и по отношение на един конкретен 
момент от развитието на нашия книжовен език, ние можем 
да отговорим на въпроса за неговата по-тясна основа, или с 
други думи, за това, което трябва да обхващаме с термина 
централни говори, в такъв смисъл: че тук спадат онези от 
западномакедонските а-говори, които са разпространени в 
зоната  непосредствено  граничеща  с  източните  говори. 
Според  това,  понятието  за  централните  говори  би  се 
покривало  с  онази  говорна  група,  която  Мисирков 
обозначава  като “Велешко-Прилепцко-Битолцко наречiе”. 
Но  влагайки  такъв  смисъл  в  това  понятие,  ние  винаги 
трябва да имаме пред вид, че обособяването на велешкия, 
прилепския  и  битолския  говор  от  групата  на  другите 
западномакедонски  а-говори  не  се  основава  на  някои 
особено  ясно  изразени  техни  общи  отлики  и  че 
следователно  това  обособяване  има  до  голяма  степен 
условен характер. От чисто диалектологична гледна точка 
много  повече  основание  има  да  се  борави  с  термина 
западномакедонски  а-говори. Несъмнено е, впрочем, че в 
развитието  на  книжовния  език  основен  принос  дават 
говорите,  които обозначаваме като централни. Можем да 
твърдим,  че  всички  особености  –  фонетични, 
морфологични, синтактични, които изграждат структурата 
на  книжовния  език,  се  срещат  в  централните  говори,  па 
макар някои – само в един от тях.

Както  казахме  по-рано,  Мисирков  пръв говори за 
централните  говори  като  за  основа  на  македонския 
книжовен  език.  Впрочем,  самото  название  –  централни 
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македонски  говори,  се  използва  още  преди  него  в 
трудовете,  посветени  на  македонската  диалектология. 
Разбира  се,  би  било  пресилено,  ако  това  название  се 
критикува от някакви чисто географски позиции, т.е., ако 
се претендира, че точно определен брой километри трябва 
да  ги  отделят  от  северната  и  южната,  от  източната  и 
западната граница на нашата езикова територия. Мисирков 
приема  за  централен  град  в  Македония  Велес  (и  това  е 
приблизително  точно).  “От  тоi центр  географцки,  ниiе 
само  мало  се  оддалечуаме,  идеiки  преко  Прилеп  кон 
Битол’а и Орид” (От този център географски само малко се 
отдалечаваме, отивайки през Прилеп към Битоля) – казва 
той  (1  изд.,  с.  141).  Това  географско  обяснение  за 
оправдаността на названието централни говори има своето 
достатъчно основание, що се отнася до отдалечаването към 
Битоля. По такъв начин възражението, с което може да се 
излезе срещу разглеждания термин от географска [гледна] 
точка,  няма  някаква  особена  тежест.  Но  затова  пък  той 
предизвиква  повече  оправдани  възражения  от  чисто 
диалектологична  гледна  точка,  а  с  това  ние  вече  се 
запознахме  в  общи  линии.  Все  пак  смятам,  че  този 
придобил  вече  гражданственост  термин  може  да  има 
своето  място,  ако  в  него  се  влага  такова  съдържание, 
каквото се предлага тук, т.е. ако с него се обхванат онези 
западномакедонски  а-говори, които граничат с източните, 
и  които  конкретно  в  историческото  развитие  на  нашия 
книжовен език, създавайки основата му, като заедно с това 
внасят  в  него  и  редица  такива  черти,  които  са  широко 
познати и в съседните им източномакедонски говори.

Казахме,  че  всичките  особености  на  книжовния 
език  се  срещат  в  централните  говори,  но  не  са  еднакво 
застъпени във всеки от тях поотделно. Интересно ще бъде 
да се запознаем по-отблизо с  това какво е в този аспект 
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отношението на самите централни говори към книжовния 
език.  Интересно  е,  освен другото,  и  поради факта,  че  се 
вижда ясно, че книжовният език не съвпада напълно с нито 
един от тях, както все още наивно си мислят някои хора у 
нас.  Да  се  спрем  първо  на  фонетичните  особености  на 
книжовния  език.  Прилепско-битолска  е  замяната  с  ол на 
някогашното вокално л: полно [=пълно], жолто [=жълто] и 
т.н.,  докато  велешкият  изговор  тук  се  различава  от 
книжовния:  п’лно [=пълно],  ж’лто, ж’то [=жълто]. 
Преходът  х>в,  познат  и  във  велешкия  говор,  все  пак  в 
книжовния  език  е  застъпен  в  повече позиции,  както  и  в 
прилепско-битолския (напр.  страв [=страх],  прав [=прах] 
срещу велешкото стра, пра). Пропарокситонното ударение 
(на  третата  сричка  отзад  напред,  б.  пр.)  се  взема  в 
книжовния  език  в  своя  чист  западно-македонски  вид, 
докато  във  велешкия  говор  имаме  някои  отклонения  от 
него,  като  напр.:  нé-ми  рéче,  вместо  не-мú-рече,  или: 
дóнеси-го,  вместо  донéси-го.  От  друга  страна,  във 
велешкия и в прилепския говор (както и в книжовния език) 
имаме  изговор на  твърдо  л в  случаите  като  луѓе [=хора, 
люде], недела [седмица, неделя], докато в битолския говор 
тук  се  появява  меко  л:  љуѓе,  недеља.  Освен  това,  в 
книжовния  език  има  и  такива  фонетични  особености, 
които се срещат само във велешкия говор или предимно в 
него. На първо място тук е запазването на интервокалното 
в:  човек,  глава,  половина,  денови [=дни] и т.н. (прилепско-
битолското: чоек, глаа, полојна, деној). Звукът њ е обичаен 
във велешкия говор (одење [=ходене], коњ [кон]), докато в 
прилепския и битолския той е на изчезване и се заменя с јн 
(одејне,  којн).  Това  явление  да  се  развива  ј пред  мек 
консонант  е  широко  разпространено  в  прилепско-
битолския и при консонантите  ќ и  ѓ:  кујќа,  вејѓа, докато в 
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книжовния  език,  също  както  и  във  велешкия,  е:  куќа 
[=къща], веѓа [=вежда].

Ако преминем към формите и ако разгледаме как се 
отнася тук книжовният език към разликите в централните 
говори,  ще  забележим  следното,  без  да  се  впускаме  в 
големи подробности.  Прилепско-битолски са формите на 
показателните  местоимения  за  среден  род:  ова,  она, 
прилепски са глаголните форми като  кажувам,  кажуваш 
(в  Битоля:  кажвам,  кажваш;  във  Велес:  кажу(ј)ам, 
кажуеш). От друга страна пък, формата на члена за мъжки 
род –от (човекот),  се  базира  предимно върху велешкия 
говор, докато в прилепския и битолския говор преобладава 
изговорът: чоеко и т. н. Велешки са местоименните форми 
ги,  им (и,  му в  Прилеп  и  Битоля).  За  велешкия  говор  е 
характерно отношението между 3 л. ед. и мн. ч. сегашно 
време:  носи –  носат,  докато  в  прилепско-битолския  се 
губи  т и  в  множествено  число:  носи  –  носа,  а 
същевременно  се  съхранява  и  като  остатък  от  по-старо 
състояние:  носит –  носат.  По-рано  вече  изтъкнахме,  че 
книжовният език се опира на велешкия говор по това, че в 
него  има  три  глаголни  групи  според  сегашната  основа 
(вика,  носи,  бере).  По-горе  стана  дума  също  и  за  онази 
важна синтактична особеност на книжовния език в него да 
се  използва  предлогът  на за  изразяване  на  притежание. 
Така е във велешкия говор, докато в прилепския, пък и в 
битолския по-често се среща од (освен на).

Ако  си  припомним  сега  кои  черти  изтъква 
Мисирков като характерни за централните говори (вж. по-
горе), и още повече – ако анализираме езика на неговата 
книга, то ще констатираме, че сред централните говори той 
дава  предимство на  прилепския  и  битолския.  Затова  той 
вместо  термина  „централно  наречие”  използва  просто 
„Прилепцко-Битолцко  наречиiе”.  Така  например,  на  края 
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на статията  си „Няколко думи за македонския книжовен 
език”  (Неколку  зборои  за  македонцкиот  литературен  
iазик),  заключава,  че  трябва  да  се  вземе  „Прилепцко-
Битолцкото  наречиiе  за  литературен  iазик,  као  iеднакво 
далеко и от србцкиiот и бугарцкиiот iазици, и централно во 
Македониiа” (прилепско-битолското наречие за книжовен 
език  като  еднакво  отдалечено  и  от  сръбския,  и  от 
българския  езици,  и  централно  в  Македония.)  (1  изд.,  с. 
145).  Това  предпочитание  у  Мисирков  произтича,  както 
вече споменахме веднъж (вж. стр. 41 [т. 13. Възгледите на 
К. П. Мисирков]), от стремежа да се внесат в книжовния 
език  колкото  се  може  повече  такива  черти,  които  да  го 
отделят и от сръбския, и от българския книжовен език. И 
наистина,  в  прилепския  и  битолския  говор,  много  тясно 
свързани помежду си, има повече такива черти, отколкото 
във  велешкия  от  друга  страна.  Но  от  всичко,  което 
изложихме  по-горе,  може  да  се  види,  че  развитието  на 
нашия книжовен език точно тук се отклонява донякъде от 
езиковата  форма,  която предлага  Мисирков и в която се 
стига до изява на редица важни черти, именно от велешкия 
говор. Това се дължи както на факта, че в по-ново време 
литературните творби на велешки говор изиграват важна 
роля  във  формирането  на  книжовния  език,  така  и  на 
тенденцията в неговата основа да влязат и такива белези, 
които го свързват с нашите източни говори. По този път 
македонският  книжовен  език  наистина  се  отклонява  с 
някои черти, които повече биха го отделили от съседните 
славянски езици и биха подсилили неговият специфичен 
облик, но затова пък, от друга страна, печели от това, че 
неговата  основа  се  разширява,  в  смисъл,  че  в  него  са 
влезли черти, които се срещат и в повечето наши народни 
говори,  извън  централните,  и  изобщо 
западномакедонските.  Нашият  книжовен  език  се  оформи 
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окончателно в един период, когато югославските народи, 
чрез общата борба, поставиха основите на своя братски и 
равноправен  живот;  когато  те  приложиха  на  практика 
идеята  за  братство  и  национално  равноправие  и  по 
отношение и на другите народи на Балканите.  И именно 
затова  че  окончателното  оформяне  на  нашия  книжовен 
език  стана  в  един  такъв  момент,  нямаше  никакво 
основание  за  едно  националистически  оцветено  чувство, 
според  което  книжовният  македонски  език  да  трябва 
колкото е възможно повече да се отдалечи от сръбския и 
българския  език,  дори  и  на  цената  на  стесняването  на 
неговата народна основа. Нашият книжовен език, базиран 
на централните говори, и иначе има в себе си достатъчно 
характеристики,  които  го  обособяват  като  отделен 
южнославянски  език,  за  да  не  става  необходимо  да  се 
върви  към  неговото  още  по-голямо  отделяне  от  най-
близките  езици.  Дори нещо повече.  Може с право да се 
твърди, че при отделни случаи внасянето в книжовния език 
на  някоя  черта,  макар  и  широко  известна  в  народните 
говори, е подпомогнато донякъде и от влиянието на тези 
езици.  Такъв  е  случаят с  приемането  на  изговор ‘шт’  и 
‘жд’ (огниште, баждар [арх.: вносно мито]), вместо ‘шч’, 
‘жџ’  (огнишче,  бажџар),  в  който  случай  не  може да  се 
пренебрегне и навикът на нашата интелигенция да пише 
тук ‘шт’ и ‘жд’ по образец от сръбския и българския език. 
Това  че  в  нашия  книжовен  език  надделя  употребата  на 
предлога  на за  изразяване  на  принадлежност,  се  дължи 
преди всичко на факта, че този начин е присъщ на редица 
наши  говори,  но  безсъмнено  е,  че  всичко  това  намери 
подкрепа  и  във  влиянието,  което  идваше  от  българския 
книжовен език, защото четейки, а и учейки на български, 
нашите хора от Западна Македония свикват с този начин. 
Впрочем,  влиянието  на  онези навици за  писане,  които у 
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нас  са  получени  чрез  употреба  на  сръбски  и  български 
език, е безспорен факт например и в някои такива случаи, 
когато  във  всички  наши  народни  говори  имаме  еднакъв 
изговор.  Така  е  установено  писането  радост,  младост, 
макар че в народния изговор е  радос,  младос и т.н. Това, 
което казахме, макар и не всичко, което може да се даде 
като  пример,  стига  за  илюстрация  на  онова  основно 
настроение, при което е оформен нашият книжовен език, и 
което изключва каквото и да било избягване на отделни 
черти,  ако  те  конструктивно  влизат  по  друг  начин  в 
книжовния език, само поради това, че се срещат и в най-
близките книжовни езици.

Постарахме се да разгледаме въпроса за народната 
основа на македонския книжовен език, подхождайки към 
него  както  от  диалектологична,  така  и  от  историческа 
гледна точка. Този въпрос за нас все още не представлява 
само  исторически  интерес.  Той  все  още  носи  белега  на 
повече актуалност,  тъй като  не сме много далеч от деня, 
когато  окончателно  беше  установен  нашият  литературен 
език, а напротив. Добре да знаем основата на книжовния 
език – това означава да не допускаме тя да се нарушава, да 
я укрепваме и да съобразяваме с нея нашето по-нататъшно 
езиково  строителство.  От  историята  на  съвременните 
книжовни езици е известно, че те се развиват на базата на 
един  определен  народен  диалект.  Така  например, 
френският  е  изграден  на  базата  на  парижкия  говор, 
английският – на базата на лондонския, руският – на базата 
на  московския  и  т.н.  От това  се  обуславя  необходимата 
унифицираност, хомогенност на структурата на книжовния 
език.  И  в  нашия  случай  важи  същото:  оттук  произлиза 
задължението, в името на единството на нашия книжовен 
език, да имаме постоянно предвид неговата основа, дадена 
от  централните  говори.  Можахме  по-горе  да  видим,  че 
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подбора на чертите на книжовния език важно място има 
стремежът да бъдат изтъкнати онези особености, които се 
срещат и в други наши диалекти. Затова с право можем да 
твърдим, че основата на книжовния не е поставена само с 
оглед на един малък обособен кръг говори, и че затова със 
своите корени нашият език прониква нашироко в сплита на 
народните диалекти. Така израсъл, нашият книжовен език 
укрепва  все  повече  своят  връзка  с  диалектите,  като  ден 
след  ден  абсорбира  от  тях  нови  и  нови  думи,  изрази  и 
обрати.  Вече  не  по  отношение  на  формалните 
граматически особености, веднъж установени в него, а по 
отношение  на  обогатяването  на  неговия  речник,  по 
отношение  изваждането  на  бял  свят  на  онези  хубави  и 
съдържателни  думи  и  словосъчетания,  използвани  от 
нашия народ в различните краища – в тази насока трябва 
да се засилва днес приносът от диалектите  в книжовния 
език.  Това ще бъде истинско изграждане върху дадената 
основа, което ще напредва преди всичко с развитието на 
нашата литература.

Нека впрочем си зададем въпроса, какво щеше да се 
получи,  ако  не  се  съобразявахме  с  онова,  което  е  в 
основата  на  книжовния  език,  например,  с  неговата 
фонетична  система?  Какво  щеше  да  се  получи,  ако 
конкретно  за  фонетичната  стойност  и  мястото  на  ќ и  ѓ 
съдехме не по това как е в централните говори, а по това 
как  е  и  в  другите,  особено  по-отдалечените  от  тях 
диалекти? Щом дори и в границите на централните говори 
се  откриват  известни  разлики  в  това  отношение,  ясно  е 
колко ще се умножат тези разлики, ако излезем извън тези 
говори. Тогава дори няма да има възможност да се утвърди 
нещо  положително  в  книжовния  език,  а  ще  изпаднем  в 
редица  колебания  и  неустановеност.  И  от  това  ще  се 
получи ли нещо по-добро? Разбира се, че не. Ето защо е 
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необходимо да се придържаме към вече изяснената основа 
на книжовния език, както е намерила израз в процеса на 
неговото историческо развитие.

Когато говорим за отношението на книжовния език 
към  централните  и  другите  наши  говори,  то  в  никакъв 
случай не бива да забравяме, че книжовният език развива 
редица  свои специфики,  редица  такива  изразни  средства 
или особености, каквито в народните говори или липсват 
или  съществуват  само  в  зародиш.  Нито  речниковото 
богатство,  което  се  съдържа  в  диалектите,  нито  онези 
начини на изразяване, на свързване на изреченията, които 
са  им известни,  могат  да задоволят напълно нуждите от 
изразяване,  които стоят пред един съвременен  книжовен 
език. В него има нужда от огромно количество нови думи 
или нови значения на думите, при изграждането на една 
цялостна терминология в различните области на човешката 
дейност;  има  нужда  от  далеч  по-развито  изречение, 
съставено  чрез  съчинение  и  подчинение,  а  не  както  е  в 
народния  език.  В  книжовния  език  се  извършва  обемна 
творческа, за да се задоволят тези потребности на мисълта 
–  или  чрез  доизграждане  и  доразвиване  на  вече 
съществуващото,  или  по  образец  на  другите  езици  или 
заемане от тях. Така, в нашия книжовен език се използват 
редица думи, които липсват в народния език или не са с 
такова  значение;  що  се  отнася  до  изречението,  така  се 
изявяват и някои по-особени начини на изразяване. Всичко 
това  поставя  книжовния  език,  като  език  на  нашата 
национална  култура,  над  народните  диалекти.  Роден  от 
тях, развиващ се и по-нататък в тесен контакт с тях, той, 
все пак, се явява като нещо по-високо от тях. Онова, което 
се  развива като  ново в  него,  става  непосредствено  наше 
общо езиково достояние, независимо от това кой е нашият 
народен диалект, над всякакво диалектно деление изобщо. 
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По такъв начин, народната основа на нашия книжовен език 
не само че дава възможност той да бъде едновременно и 
единен,  и  да  се  разпространява  сред  народа,  а  и  онова, 
което  се  създава  като  ново  в  него  –  самото  то  да  носи 
печата на общността, а заедно с това и на единството.

Като  говорим  за  народната  основа  на  книжовния 
език,  за  централните  говори  като  за  негова  основа,  не 
трябва  да  смятаме,  че  мястото  им  по  отношение  на 
изграждането  на  книжовния  език  се  дължи  на  някакъв 
случаен избор. Развитието на един книжовен език винаги 
отразява определена историческа обусловеност. Такъв е и 
случаят  с  формирането  на  нашия  книжовен  език,  което 
идва,  както  видяхме  по-горе,  в  резултат  на  една 
продължителна книжовна дейност, в процеса на оформяне 
на  македонската  нация.  Защо  у  нас  говори  от 
западномакедонски тип дават основа на книжовния език? 
Отговорът  на  този  въпрос  ще  намерим  като  отбележим 
преди  всичко  факта,  че  именно  Западна  Македония  е 
средище на нашето национално развитие през последния 
век  и  половина.  Тук  се  намират  нашите  най-големи 
градове – Велес, Прилеп, Битоля, Охрид, пък и Скопие и 
Тетово  на  север  спадат  по  принцип  към  същата 
западномакедонска диалектна група. В тези градове през 
19 век нашият елемент се изявява в икономическия живот, 
с търговия и занаятчийство. Това дава възможност и за по-
бърз културен развой в западните краища, където иначе се 
намира  компактно  наше  население,  което  от  край  време 
пази  живи  старите  славянски  традиции.  От  Западна 
Македония  още  през  19  век  излиза  най-голям  брой 
интелектуалци,  които  възраждат  славянската  просвета  и 
започват книжовна дейност на своя народен говор. Нека 
споменем  само,  че  от  тези  наши  краища  са  Кирил 
Пейчинович,  братя  Миладинови,  Партений  Зографски, 
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Григор  Пърличев,  Райко  Жинзифов,  Кузман  Шапкарев, 
Георги  Пулевски  и  др.  Най-голямата  част  от  нашата 
народна епична и лирична поезия е събрана пак от там, а 
ние знаем каква важна роля изиграва народната поезия в 
зараждането на нашата съвременна литература. Най-накрая 
(по ред, но не по важност), трябва да изтъкнем факта, че 
западномакедонските  говори,  развивали  се  далеч  от 
центровете на съседните славянски езици, излъчват от себе 
си  най-голям брой  типично  македонски  черти,  на  чиято 
основа  може  да  се  изгради  един  език  с  напълно 
самостоятелен  облик.  И  наистина,  ако  се  отбием  от 
Скопско на север, навлизаме вече в говорна област, която 
представлява преход към сръбския език, а ако отидем на 
изток,  тогава  забелязваме  постепенно  преминаване  на 
нашите говори към българските.  Ясно е,  че периферните 
говори не могат да дадат основа за книжовен език, именно 
поради  този  свой  ссмесен  характер.  Съзнавайки  добре 
всичко  това,  и  Кръсте  Мисирков,  родом  от  Енидже-
Вардарското село Постол, се спира на централните говори 
като основа за македонския книжовен език,  като по този 
начин  посочва  на  македонците  от  всички  краища 
правилния път. Създаването на нашия книжовен език може 
да се постигне – казва той – „ако македонецот от северна 
Македониiа  подаит  рака  на  своiот  брат  от  iужна 
Македониiа и македонецот от источна Македониiа подаит 
рака на тоi от западна. Подадените раци к’е се прекрстат 
около  Прилеп  –  Битол’а”  (ако  македонецът  от  северна 
Македония подаде ръка на брат си от южна Македония и 
македонецът от източна Македония подаде ръка на този от 
западна. Подадените ръце ще се пресекат около Прилеп - 
Битоля).
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