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Иницијатор и раководител на научноистражувачкиот проект на МАНУ „Критичко издание на целокупните
дела на Блаже Конески“ беше академик Милан Ѓурчинов
(1928–2018). Тој ја вршеше и улогата на главен уредник/
редактор на објавените пет тома во периодот 2003–2018,
а учествуваше и во конципирањето на шестиот том посветен на македонскиот XIX век.
Првите шест тома од целокупните дела на академик
Блаже Конески го опфаќаат неговото книжевно-уметнич
ко и книжевно-научно творештво: Поезија 1, Поезија 2,
Препеви, Проза, Есеј и Македонскиот XIX век.
Од 2019 година раководител на проектот и главен
уредник/редактор на критичкото издание е академик
Катица Ќулавкова.

БЕЛЕШКА ОД СОСТАВУВАЧИТЕ
Кон подготовката на овој том од Целокупните
дела на Блаже Конески (критичко издание) пристапивме
поттикнати од пронајдените материјали во архивата на
акад. Милан Ѓурчинов (1928–2018).
При работењето се водевме најмногу од пос
тојните белешки и коментари составени од страна на
проф. д-р Георги Сталев, кому и првично му било доверено приредувањето на овој том.
Што се однесува до структурата и композицијата
на книгата, го почитувавме, пред сè, изборот на текстови од книгата Македонскиот XIX век на акад. Блаже Конески, збогатен и со други негови текстови посветени на
оваа тема, веќе селектирани и означени од страна на акад.
Ѓурчинов. При подредувањето се раководевме и според
хронолошкиот и според тематскиот принцип.
Понатаму, во координација со акад. Катица Ќулавкова и со Одделението за лингвистика и литературна
наука при МАНУ, се определивме, главно, за покривање
на книжевноисториската тематика на македонскиот XIX
век, додека текстовите на Конески посветени на јазични
теми им ги отстапивме на колегите што работат на приредување на другите томови од ова критичко издание.
Благодариме за укажаната доверба и упатуваме
искрена благодарност кон сите оние што ни излегоа во
пресрет при подготовката на ова издание.

НАМЕСТО ВОВЕД
Ако се сумира најлапидарно македонскиот литературен деветнаесетти век, реалиите би се свеле на заклучокот дека македонската книжевност во посочениот период
се развивала во исклучително нетипични околности, а тоа
ќе рече, без да постои кодифициран македонски литературен јазик и во тешки федуални социјални околности. Тој
факт предизвикал други потешкотии: барајќи решение за
основно изразно средство во литературата, одреден број
наши творци се определиле за мајчиниот македонски народен јазик (Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ, Константин Миладинов, т.н. Лозари1), неколкумина се залагале за
општ македонско-бугарски јазик (Партенија Зографски,
Рајко Жинзифов), а постои и еден случај во Македонија
покажа утопистички стремеж за создавање општ словенски книжевен јазик (Григор Прличев, и тоа откако се откажал од грчкиот, на кој ги создаде двете свои најдобри
книжевноуметнички дела). Затоа, под дејство на странските пропаганди (пред сè, грчката, а потоа и бугарската), а
пред рамнодушниот став на Отоманската Империја, нашите писатели од XIX век постојано талкале по својата
етничка припадност и идентификација, еднаш декларирајќи се како припадници на елинскиот етнос, другпат
како – Бугари! „Македонствујушчиот“ Ѓорѓија Пулевски
ќе се пројави малку подоцна како вистински македонист,
со што може да се смета за претходник на Крсте П. МиЛозарите, дружината што го издавала списанието „Лоза“ (Петар
Поп Арсов, Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров, Крсте Петков
Мисирков, Војдан Чернодрински, Христо Матов, Иван Хаџи Николов, Ѓорѓи Баласчев, Димитар Мирчев и мн. други).
1
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сирков. Пет-шестмина од тие творци создавале во поробената Македонија, два-тројца во Русија, уште толкумина
во Бугарија, така што родната земја им била само духовна врска. Како четврто, македонскиот граѓански сталеж
се формирал, можеби, самостојно, но во извесна врска со
заедничките економски интереси со бугарскиот, при што
блискоста на јазиците одиграла значителна улога во подведувањето под заеднички именител во полза на понапредниот и поброен сосед.
Но, тоа предизвикало и спротивни реакции барем
на две релации: една во однос на зароденото интересирање
за просвета на подмладокот, кој не го разбирал бугарскиот
јазик во бугарските учебници наменети за нашите деца,
Македончињата, и друга – во однос на црковното прашање, кое подолго време, по укинувањето на Охридската
архиепископија (1767), било во зависност од Цариградската патријаршија со седиште во истанбулскиот кварт Фанар
(од каде што произлегува и поимот фанариотство, фанариоти). А, тоа подразбирало составување учебници на македонски народен јазик, односно борба за обновување на
старата црква, т.е. на Охридската архиепископија. И едното и другото се одвивало со многу тешкотии, перипетии и
трауми, а со слаби изгледи за блиска реставрација на македонската црква. Последново прашање било разрешено со
воспоставувањето на бугарската Егзархија, со извесниот
ферман на Великиот везир на Портата од 1870 година, што
значело и широко отворени двери за бугарските аспирации спрема Македонија.
Под такви (и други слични) околности се развивала
македонската литература во XIX столетие. Тој век започнувa кај нас со појавата на просветителството, со сигурно најзначајниот белег – печатењето на првите книги на
македонски народен јазик (Ј. Крчовски, К. Пејчиновиќ, Т.
Синаитски). Цели педесет години ќе поминат до појавата
на поетските творби на Јордан Х.К. – Џинот, Константин
Миладинов, браќата Петковичи и Григор Прличев, чие
творештво ќе биде, главно, во знакот на романтичарските
тенденции, со особености како што се угледувањето на
народната поезија (со претходна активност – собирање
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фолклорен материјал од Македонија), носталгијата, разочарувањето, копнежот и борбата за слобода...
Пред историчарот на македонската литература ќе
се отворат безброј прашања на кои ќе треба да им се дадат соодветни одговори.
***
Интересот на македонската наука за македонскиот
литературен XIX век започнува поинтензивно по 1944 година, т.е. со ослободувањето на вардарскиот дел на нашата
земја од фашистичките окупации. Покрај тогаш младиот
филолог Блаже Конески, кому по асномските одлуки и решенија во новоформираната држава му се доверуваа многу сериозни задачи, со нашава насловена проблематика
започнаа да се занимаваат Крум Тошев, Кирил Ќамилов,
Димитар Митрев, Васил Иљоски, Христо Андоновски и,
најревносно, Харалампие Поленаковиќ, особено со основањето на Универзитетот во Скопје. Неговите интересирања тогаш беа свртени, главно, кон македонските просветители од почетокот на XIX век (Јоаким Крчовски, Кирил
Пејчиновиќ, Теодосија Синаитски, печатарското дело во
Македонија), но и кон Григор Прличев, а набргу се појави
и неговата прва книга, Страници од македонската книжевност (Скопје, 1952).
Најрелевантни книги на Блаже Конески со текстови
за македонскиот јазик и за македонската литература во XIX
век се, Македонските учебници од XIX век – еден прилог кон
историјата на македонската преродба (издание на Народниот фронт на Македонија, Скопје, 1949), што има уште три
речиси идентични изданија: во 1959 година, но насловено
Кон македонската преродба — македонските учебници од
XIX век (издавач: Институт за национална историја); потоа
во петтиот том од Избраните дела во седум книги под истиот наслов (од стр. 149 до 268, Култура, Скопје, 1967 и 1981)
и Македонскиот XIX век – јазични и книжевно-историски
прилози (Култура од Скопје, 1986), каде што, покрај други
текстови, има преобјави од четвртиот и од петтиот том на
споменатите Избрани дела во седум книги.
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Во Фондот „Б. Конески“ (МАНУ) не се пронајдени автографи или машинописи на текстови од Конески,
освен некои белешки – потсетници, од кои една е приложена во оваа книга како факсимил (види на стр. 456).
Георги СТАЛЕВ

НАЈРАНИ ТЕКСТОВИ

МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА
И МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК
Дури постигна народот наш национална свест, па
наедно и свест дека треба да изгради свој книжевен јазик, премина едно доста долго време кога што сепак се
развиваше литературна дејност на македонски јазик. Нашата литература од 19 век се карактеризира имено со тоа,
што јазикот тука во основата си е македонски, без да се
има од друга страна јасна представа дека тој треба да се
развие во одреден правец како литературен. До свеста за
национална самостојност, нашиот народ – тогаш во првите предчувствија на својата преродба, требаше уште да се
пробива напред.
Околу 1762 година излезе „Четиријазичникот“ од
москополскиот калуѓер Даниил. Тоа е речник, во кој што
имаме напоредно грчки, албански, влашки и македонски
текст. За прв пат среќаваме тука печатни обрасци од новомакедонски јазик, доста често изразен – во битолски
говор, и тоа со грчка азбука. Москополецот Даниил, како
што самиот кажуе, ја издава својата книга со цел да им
споможе на тие народи да научат грчки јазик, да ја приемат грчката култура, да се претопат во Грци. За нив тоа бил
патот кон облагородуење и просветност. Тука се надзираат веќе чекорите на панелинизмот, што се формираше во
главите на фанариотите, и што допосле се удри силно со
подемот на славјанската пробуда во Македонија.
Но, друго носеше развојот. Славјанската книжнина во Македонија, славјанската писменост, трудно пронесена низ традицијата на зафрлените цркви и манастири,
ја дочекуеше својата нова пролет.

Блаже Конески

Првите македонски книжевници, од почетокот на
19 век, се – Јоаким Крчоски и Кирил Пејчинович. Тие
обајцата беа монаси, од онаа црковна и во исто време
учителска средина што тогаш уште ги представуеше
најпросветените луѓе од нашиот народ.
Јоаким Крчовски, родум од Кичевско, го помина
својот живот како даскал, местејќи се од едно место во друго по разни македонски краишта. Тој најмногу се задржа
во С-и. Македонија, во Кратово, Крива Паланка, па таму и
умре, кај 1820 година. Во кичевскиот манастир св. Пречиста Х. Јоаким му беше учител и на Кирил Пејчинович.
Тој ги печати овие книги: 1. „Повест ради страшнаго и втораго пришествија Христова“ (Будим 1814 год.);
2. „Митарства“ (Будим 1817 год.); 3. „Чудеса пресветија
Богородици“ (Будим 1817 год.) и 4. „Различна поучителна наставленија“ (Будим 1819 год.).
Кирил Пејчинович е роден во село Теарце, Тетовско, околу 1771 год. Тој се покалуѓери во Хилендар, во
Света Гора, живее едно време како игумен на Марковиот
манастир, а од 1818 до својата смрт, 1845 год., се установуе во манастирот свети Атанас, во селото Лешок, Тетовско. Кирил Пејчинович издаде две книги: 1. „Огледало“
(Будим 1816) и 2. „Утешение грешним“ (Солун 1840 год.).
Книжевната работа од овие двајца наши писатели
тесно е сврзана и зависна од дотогашната црковна литература. Нивните книги се во својата основа пак составени од различни поученија, молитви, раскази за светци и
т.н. што ја чинат содржината на црковната литература.
Но покрај тоа тие носат нешто ново, елементи на новото
време, што иде да ја прерасне зачмаеноста на црковните
форми, и да пробие пат за светската просвета кај нас.
На прво место тоа е јазикот од нивните книги. Јоаким Крчовски и Кирил Пејчинович се трудат да пишат
на прост, народен јазик, разбран за народот. А тоа е веќе
еден голем чекор напред. Тоа е одглас на рационалистичките идеи од векот на просветата, дошол, преку многу
кривулици и посредства и до нас. Кирил Пејчинович и
Јоаким Крчовски на прво место имаат тука земено при-

16

Македонскиот XIX век

мер од бугарскиот книжевник Софрониј Врачански кој
што многу им влијаел. „Неделникот“ од Софронија Врачански им бил прирачна книга на нашите први писатели.
Исто така, не треба да заборавиме дека во нивно време се
поведе од Вук борбата за народен српски јазик.
Каков е заправо јазикот од тие наши писатели?
Крчовски, бидејќи се местел и живеел во различни македонски краишта, покажуе во јазикот на своите книги
мешаница на црти како од западните така и од источните
наши говори: у него среќаваме на пр.: сум и съм, со и сос,
слегол и рекъл, полно и пун итн.
Еве еден извадок од неговата книга „Повест ради
страшнаго и втораго пришествија Христова“: „...Имало
това време цар неверен; тој цар нешто му завидел от гарас на того светаго пророка Даниила и го фрлил на арслани: жив да го изедат; оле чудо дивно, и многу големо! Таковии силнии, и страшнии арслани, ама му се поклониле,
и ноги му лизале и кротки му се учиниле, како овци на
овчар. Гледајте сега кој има вера и чисто живее... Тешко и
горко вам ке да биде на ваше умирање“...
Кирил Пејчинович постигнуе реч пожива, и поблиска до народниот говор. Во неговиот јазик се одразуат
главно цртите од тетовскиот говор. За илустрација ние ќе
приведеме тука еден дел од расказот за бедниот Лазар, од
неговата книга „Огледало“.
„Имаше некој чоек богат мошно, свакиј ден се веселеше, сефа чинеше, а пак имаше еден јабанџија сирома болен. Лежеше на портата од богатиот болен, имаше
живи рани и гладен, со кучињата лежеше на портата, чекаше кога ке истресат трпеза измеќарите од богатиот, па
и болниот се влечеше при кучињата, береше трошки и
пците не му велеа ништо уште му лижеа раните, му ги
бришеа со јазик, му чинеа икрам пците, а богатиот неќеше ни едно парче леба, и мало манџа неќеше да му дадет. Дојде заман, умре сиромаот. Сиромасите му закопаа
снагата халосана, а душата трпежлиа ангели пеејќи му ја
однесоа у рај, у пазухите Авраамови во хубавина вечна.
Умре и богатиот; богатите му закопаа снагата, а ѓаволи
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му узеа душата, сефалијата душа негова, му га однесога в
џехнем, во вечна мука“ и т.н.
Гледаме дека тука имаме сосема народен говор,
заедно со оние турски зборои што се влезени во неговата
употреба, но освен тоа можеме да сетиме дарба кај Пејчинович да раскажуе во жив народен стил, по начин што
народот лесно би го разбрал.
Но не само јазикот е новото во книгите од нашите
први писатели. Ете да го земеме „Огледало“ од Кирила
Пејчинович. Тоа е во основата, вистина, калуѓерска книга
со молитви на св. Нифота и св. Трифун, против бубалките, молитва од урок, од неспиење, од болест, за како да
се слават благочинно празниците и да се држат постите,
како да им се плаќа на црквите и попоите, со молитва,
најпосле, над дете што почина да учи азбука: „Зашто,
вика Пејчинович, кој ќе да заучи книга без богомолство
приоѓа (ѓаволот), му украдуе памет од детета, да не може
да учит, да му оди назад, да заборава, да не прифаќа“... Но
тука веќе имаме места на непосреден однос спрема народниот живот, што често засегаат интересни страни од
битот на народот, имаме расправање на вистински случки
и на она што лежи во секидневниот живот, при тоа со
јасно одредено и често со афект изнесуено лично становиште на писателот.
„А зашто се мучимо на овој век, – се извикуе Пејчинович, – зашто постимо, зашто се крштаемо, зашто се
закопуемо, зашто за душа давамо, зашто од други вери
мучени биднуемо, зашто од калдрма долу слезуемо,
зашто зелено и не носимо, зашто од Турци помало зборимо, зашто, каде не јахат и газат, трпимо зашто? Не ли
за Христа? Пошто за Христа трпимо баре да го слушамо
што ни вели. Он не вели нешто тешко, токо лесно. Он
ни велит да љубимо еден другого, да се проштаамо, да
се жалиме да седимо мадро, да не збеснуемо како мали
деца, да не се опијаме, да не блудуамо, да не пиемо вино
без мера, да не скакамо хоро како безумни што скакат, а
ние и празникот што го служиме една у годината, и него
непристојно служиме, а не побожно, вардимо да се опи-
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емо, да скакамо, да збесуемо, сва ноќ седите, пеете и бесуете, не го молите светецот...“
Овој цитат е карактерен и за погледот на светот,
за свесноста од тие наши книжевници. При живото чувство што го има за стварноста на својот народ, предадено со така внушителен израз (...зашто од калдрма долу
слезуемо, зашто зелено не носимо, зашто од Турци помалу зборимо...), Пејчинович достигна само до таму, да
во издигањето на христианскиот морал го гледа целиот
спас. Книжевници на борба, на протест ќе дојдат кај нас
допрва. Исто така, јасно е дека кај Пејчинович немаме
пробудена национална свест, а само верска, – што е особено важно.
Еден факт треба да истакнеме, минејќи понатаму
во развојот на нашата литература. Тоа е помошта што иде
тогаш за македонската книга од нашите трговци, од зачеточната македонска буржоазија. Во насловите од книгите
на Крчовски се забележени како спомошници имињата
на: кир хаџи Пецо од Штип, кир хаџи Станко од Кратово,
кир Димитриј Филипович од Егри Дере Паланка, Димитриј Зузур Сечиштанец и Нешо Маркович од Кратово.
Спомагатели и претплатници имаме од Штип, Кратово,
Куманово, Струмица, Радовиш, Велес, Битоља, Скопје,
Галичник, Гостивар и други места. Книгата, просветата,
зачмаена дотогаш по манастирите, меѓу црковни луѓе, ја
посвова веќе нашата буржоазија, и дава поширок простор
и размав, удира на неа печат на своите разбирања и својот
мироглед. Буржоазијата во XIX век и кај нас полека истапуе на сцена. Од недрата на еснафите се одлачија крупни
трговци, што имаа трговски врски со централна Европа,
и свои кантори во Виена и Лајпциг. Тие се луѓе со поширок поглед на светот, добиен во контакт со културните
земји, каде што, одејќи по својата трговија можеа да се
запознаат со новите форми на буржоазниот живот и просвета. Како моќен фактор се јавуе кај нас особено дребната буржоазија, класа што носеше со себе револуционарен
устрем. Се вршеше првото прибирање на силите од нашиот народ по патот на неговата преродба.
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Тоа нешто се изрази прво, околу средината на
минатиот век, во борбите за црковна слобода, за духовна слобода, а против фанариотската Цариградска патријаршија Нашиот народ, освен што беше национално
и економски поробен од Турците, но тегнеше и под едно
трето – црковно робство, што се изразуеше не само во
потискањето на неговиот самостоен културен развој,
туку исто така во тежок материјален гнет, бидејќи корумпираната Цариградска патриаршија, преку своите владици и свештеници, најбезобзирно го ограбуеше. Борбата
против Цариградската патријаршија, за независна црква,
беше во својата основа борба против панелинистичките
империалистички стремежи во Македонија, што во Цариградската патриаршија го имаа својат најсилен закрепник. Таја се распалуеше од потребата да се урне моќта
на грчката економска олигархија, на грчката боржуазија
што ги држеше пазариштата по нашите градишта.
Црковната борба во Македонија неразделно е сврзана со таја во Бугарија. Тоа е една општа борба на славјаните во Турција, потискани и експлоатирани од Цариградската патриаршија. Но тука треба да истакнеме еден
важен факт. Нашата буржоазија беше уште многу млада
и слаба за да може да игра каква годе раководна улога во
таја борба. Нашата буржоазија остави да ја водат, а раководството им припаѓаше на бугарските претставници во
Цариград. Сето тоа отвори широк пат за бугаризмот во
Македонија, на тој општ фронт, за зародуење на бугарско сознание меѓу нашата буржоазија, – што се одрази
природно и во нашата литература од оноа време, како во
нејзините идеи, така и во самиот јазик.
Големобугарската наука издигаше една сосем
лажна теза, дека бугарското преродуење почнало во Македонија. Со тоа големобугарите сакаа да кажат дека бугарштината не иде во Македонија како надворешно влијание. А единствениот аргумент за тоа им беше што Паисиј
бил роден во Банско (Пиринска Македонија). Не можеше
да стане никакво преродуење во Македонија побрго, кога
таа беше најизостаната од сите јужнославјански земји.
За големобугарските акробати беше лесно да го прескок
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нат објаснието, зошто одеднаш после целиот историјски
развој покажуе дека центарот на бугарското преродуење
беше во Бугарија, и тоа во Источна Бугарија, каде што
имаше најмногу фабрики и големи трговци, од кај што
излегоа Априлов и Палаузов, со своите големи трговски
фирми во Русија, каде што имаше и најмногу објективни
услови за таков развој, бидејќи покрај другото, врските
со Русија беа непосредни. За нив беше најважното дека
Паисиј се родил во Банско.
Но кога говориме за бугарското влијание во Македонија, треба да го истакнеме и се поголемото руско
влијание, баш во врска и со нашата литература и литературен јазик, зашто тоа си најдуе тука место.
Докај половината од минатиот век грчката просвета и грчката книга владееше во Македонија. На високи
науки одеа во Атина. Оттогаш, низ борбата за црковна
слобода и за славјанска писменост, се повеќе продира кај
нас руската книга, руското културно влијание. А нашите млади луѓе место во Атина, одат да се учат се повеќе
во руски училишта. Околу 1840 година, ние го среќаваме во Одеса Натанaил, последниот архиепископ во Охрид. Натанаил беше родум од село Кучевиште, Скопско,
селанче, што со изванредна дарба и усилија се издигна.
Во Одеса тој си движи во средината на Априлов и други
видни одески Бугари. Таму се создава, под нивни уплив,
мирогледот на овој човек, што со особена енергија учествуе после во црковната борба. Но после извесно време
се повеќе Македонци минат по патот на Натанаила и се
здобиваат со високо образование во Русија.
Преломот што го носи епохата, за која што зборуеме, најарно може да се види во личноста на струшкиот
даскал – Димитар Миладинов. Тој лично доживе карактеристичен развој, дури стана најјаркиот изразител на
идеите од своето време и најдоследниот борец за црковна
и духовна самостојност на својот народ. Димитар Миладинов, роден во 1810 год. во Струга, го доби своето образование во грчката гимназија во град Јанина. Воспитан
во духот на грчката култура, тој беше силно повлијан од
неа, и неговиот пат – одспрвин како на учител во Струга
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од 1840 год. – оди кон се поголемо ослободуење од панелинистичката могла. Од голема важност за него беше
сусретот со рускиот научник Виктор Григорович, кој што
во 1845 год., дојде на својата обиколка по Македонија,
во Охрид и го посети училиштето, каде што Димитар
Миладинов предаваше на грчки јазик. „Не ли сте наши
браќа?“ – му рекол Григорович, забележуејќи му, зашто
да предава на грчки. Тој го кани да напише граматика на
својот мајчин јазик. Оттогаш врските на Димитар Миладинов со Руси се непрекидни и живи. Во него се буди
славјанско сознание, тогаш кога народот негов стануеше
се поздраво во опрека на фанариотскиот гнет. Возрастен,
тој учи славјанско писмо и се свртуе кон славното минало
на својот народ. Надеждата му е во Русија, која што тој ја
нарече „Всесијајна северна звезда“.
Преку битолските трговци Петар Димков, Димитар Паунчев и браќата Робеви, Миладинов стапуе во врска со видни бугарски дејци во Цариград. Во 1852 год. тој
му пишуе на Александар Егзарх со овие зборои: „Не е ли
сегашнава епоха, низ која што се водиме, како со раката
на Вишниот, за искачуење кон нашиот златен век на просветата? Страшниот гигант на денот нема ли да ја скрши
гнилата лобања на аномалијата и распрсне маглата на напредокот? А пречките на тукашниот словенски напредок
не се ниту незначителни, ниту мали и во поредба со другите може би најзначително е грчкото духовенство, кое
што секогаш, на секаде е, и ќе биде активна машина против славјанскиот јазик (ама со име Божјо не ќе дочекает)
и според пословицата нужно е (на зол трн, зла копачка)“.
Свеста што се роди у Димитра Миладинова беше
славјанска свест, противпоставена на панелинизмот што
ги впиваше своите пипала во снагата на македонскиот народ. За тоа говори Иван Хаџов: „Тоја род дејност на Димитар Миладинов (т.е. неговата борба против Цариградската патријаршија) стои в врска со собудилото се у него
славјанско сознание, през което минал, за да се сложи то
вече, особено след 1856 год. в фанатично блгарско сознание и убеждение“. (Мак пр. IX, 90). За тоа ни сведочи јасно Кузман Шапкарев, ученик на Д. Миладинова, во својот
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„Краток отговор врху Материјалите ми за животоописанието на Бр. Миладинови“, печатен во неговиот зборник
од народни песни: „Тога не беше ни на ум дохождало некому нито Д. Миладинову за народен блгарски прогрес, нито
пак било возможно да се дејствува или да се помисли поне
за подобно нешто во оние времена и места, кадето покојниот е учителствувал даже до 1855 год., след којато дата
започва вториј период на живота му и от когато започва
да работи на чистонародното поле. Ако би било противното, тој не штеше да проводи брата си, пок. Константина,
и много други свои ученици за усовршенствование, во Јанина и Атина“... Гледаме тука еден развој кај него што оди
од ослободуењето од грчкото влијание, преку славјанската
свест, до поособено обагрена национална свест, во зависност од тие историјски услови, што погоре веќе ги споменавме. Тоа беше развојниот пат на повеќето наши луѓе,
духовни водачи на нашата буржоазија, која што тогаш ги
правеше првите свои чекори.
Димитар Миладинов беше учител на цела една генерација наши писатели од половината на деветнаестиот
век. Од неговото училиште излегоа брат му Константин
Миладинов, Рајко Жинзифов, Григор Прличев, Партениј
Зографски и Кузман Шапкарев. И сите тие ни оставија
светол спомен за ликот на својот учител. Тој ги упати нив
кон Русија, кон руската култура, а К. Миладинов, Рајко
Жинзифов и Партениј Зографски можеа да добијат и високо образование во руски универзитети. Поради своите
врски со Русија, тој беше подозиран од Турците, и фанариотите го искористија тоа, за да го наклеветат својот опасен
непријател пред турската власт. Димитар беше затворен
во 1861 и испратен во цариградската зандана каде што неколку месеци подоцна, во февруари 1862, умре, постигнат
од истата судбина со својот помал брат Константин.
Имињата на двајцата Миладиновци светат со неоценимата заслуга, што тие први ги собраа македонските
народни песни, издадени во Зборник од Константина, во
Загреб, 1861 година. Тој Зборник за прв пат го откри пред
светот богатството на македонското народно творчество,
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размавот на македонскиот народен гениј. Во него беа запишани над 600 песни, епски и лирски.
Ние ќе се запреме на тројцата наши највидни книжевници – поети, во XIX в: Рајко Жинзифов, Константин
Миладинов и Григор Прличев. Со нивното дело се удри основата на македонската поезија. И по форма и по содржина, тие донесоа нешто многу поново, и повисоко, во поредба со нашите први книжевници од почетокот на XIX век.
Константин Миладинов (роден во Струга во 1830)
и Рајко Жинзифов (роден во Велес во 1839), отспрвин воспитаници на грчки училишта, по настовањето на Димитра
Миладинова успеа да отидат во Русија, првиот во 1856 година, другиот две години подоцна. Тие се учат по славјанска филологија, и Жинзифов до крајот на својот живот
остануе наставник во московските гимназии, а Константин, како што споменавме, во 1861 оди во Загреб, кај што
со помошта на Јосип Штросмајер го печати Зборникот од
народни песни, и кога узнава дека брат му бил затворен,
брзајќи да интервенира за него во Цариград, самиот бидуе врлен во затвор од турските власти, и таму ја дочекуе
својата трагична смрт во почетокот на 1862 година.
Во Москва К. Миладинов и Жинзифов влегуат во
кругот на бугарските студенти, што во она време претставуат доста голема група. Меѓу нив ние среќаваме такви видни луѓе, како што е Лјубен Каравелов, Нешо Бончев, Сава Филаретов, Марин Дринов и др. Tие издаваат
свое списание „Братски труд“, каде што и нашите поети
развиваат литературна дејност. Константин се допишуе и
со Раковски.
Нашите поети се најдоа под непосредно влијание
на московските славјанофили, и тоа на нивното демократски расположено крило, представуено од Аксаков. Затоа во
нивниот духовен мир славјанофилската идеја зазема видно
место и се манифестира во нивните книжевни работи.
Константин беше природа нежна. А животот негов, како и на другите тогашни јужнославјански студенти
во Русија, беше тежок и оскуден. Немаштината го надвлада и тој се разболе од туберкулоза, и, далеку од родината,
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посветен во идеален устрем за нејзиното добро, него го
обваќаат мрачни мисли и настроенија. Како убав сон од
магливите зимски московски дни, тој го носи копнежот за
својата далечна јужна земја, за бистрото Охридско Езеро,
таму кај што брат му Димитар го вика да се врати со збороите: „Ела мој мили брате, од ништо не бој се, не пнметуј се, остави сека работа, што е до твоја лична полза...
Дојди си направо во татковината, за да ги зарадуеш моите
деца нашите роднини и другари“.
Константин Миладинов беше роден поет. Тој даде
израз и на оние идеи што го движеа неговото време кај
нас, исполнето со борби против грцизмот, се во оној публицистичен тон што беше карактерен за нашите писатели, кога сакаа да ги изразат стремежите од својот народ.
Но неговата сила на поет изби во неговата интимна лирика. Треба да се истакне еден многу важен факт, што
само ја потврдуе дарбата на К. Миладинов, а тоа е што
тој ја разви својата поезија на основата на нашата народна песна. Така тој тргна, несвесно – по силата на своето
натрешно чувство за јазик, образност и музика по единствено правилниот пат, и се јави предходник на нашите
нови поети, кои што исто така излегоа од народната поезија. Колку блиску ја чувствуеше Константин народната
поезија, можеме да видиме од неговата песна: „Голапче“:
Голапче мало хубаво, голапче златокрилесто,
Кога ти дојде при мене? и кога в часот побегна?
Уште ја глас ти не слушнаф: уште те арно не видоф,
Дан ми се мило, наљути? Дан ми се добре, насрди,
Заш не ти хубост пофалиф, заш не ти крилја помазниф?
Ела ми, мило, ела ми, ела ми сега при мене;
Ја ке ти хубост пофалам, ја ке ти крилја помазнам,
Ја ке те тебе назобам, се со дребнаго бисера
Ја ке те чувам секога мое ми мило в пазува.
Тоа е наедно образец на чист народен македонски
јазик. Но основниот мотив, и најдлабоко изразен во поезијата на К. Миладинов, е тагата од нерадосниот живот и
копнежот по светлината:
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Сонце, ле, сонце премило!
По сата земја си било,
Си видел други несчастен
Ко мене, сонце, порастен?
Да живја, сонце, без радост
Во најцветната ми младост!
Кажи ми има трпење!
Какво несносно мачење!
Сонце ле! облак разсеи
И чисто – златно угреи
По земја светло раскладви
И мене, сонце, зарадви.
Тоа чувство у него се разгрнуе со особена сила во
песната „Тага за југ“, каде што го мами светлиот лик на
родната земја, да го даруе со утеха:
Орелски крилја как да си метнех,
и в наши страни да си прелетнех!
Тој е притеснет и страден в туѓина:
Овде е мрачно и мрак ме обвива
и темна магла земја покрива;
мразој и снегој и пепелници,
силни ветришта и вијулици;
околу магли и мразој земни,
а в гради студој и мисли темни.
На таја мрачна стварност што го задушуе, тој во
споменот ја противпоставуе красотата на својата земја:
Тамо зората греит душата,
и сонце светло зајдвит в гората;
тамо дарбите природна сила
со сата раскош ги растурила:

26

Македонскиот XIX век

бистро езеро гледаш белеит,
и си от ветер синотемнеит;
поле погледниш, или планина,
сегде божева је хубавина.
Тамо по срце в кавал да свирам,
Сонце да зајдвит, ја да умирам.
Доста се овие примери да ни покажат дека со К.
Миладинов не почнуе македонската поезија само во литературно-историјска смисла како еден факт што треба
историјата да го регистрира, туку почнуе вистинската
уметничка македонска поезија, жива и топла, што може
срцата да ги загрева.
Рајко Жинзифов претставуе во нашата литература една појава необично интересна. Во неговата поезија
најдоа најполн одраз борбите за духовна самостојност на
македонскиот народ, а исто така таја е еден многустран
документ на својата епоха, каде силно може да се вдлабочиме во внатрешниот живот, во идеите и чувствата на
најиздигнатите македонски синои од таја епоха. Освен
една збирка песни, Жинзифов ни ја остави поемата „Крвава кошуља“ и преводи во стих на „Слово о полку Игореве“, „Краледворскиот ракопис“, на песни од Шевченко, и др. Жинзифов развиваше и голема публицистичка
дејност по руските весници и списанија, запознавајќи го
руското друштво со потребите и борбата на својот народ.
Се поставуе едно прашање, дали Жинзифов бил
вистински поет или не. И тука мненијата се различни. Но
ние, пред да кажеме нешто за тоа, ке ги разгледаме основните идеи и мотиви во поезијата на Рајко Жинзифов.
Своето призвание на поет и работник Жинзифов
го постига во беззаветната служба на својот народ. Во момент на душевна отпадност, растрган од коварството околу
себе, желен за тишина – тој дочува повик за напор и труд:
„Безумец, безумец, душа ти ленива, –
Ја чух невиден и таен глас –
Спрегни плуг за заборавената нива,
Че блиска ет доба, близок ет час“.
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Тоа е гласот на неговиот потиснат народ, што го
следи како совест. Жинзифов ја гледа изоставеноста и
бедата на својот народ, во судбината на младоста што
чемрее и гасне поробена, во црниот труд на македонскиот селанец – орач, што во неговата песна стануе символ
на целиот наш измачен народ.
Продават си он последен вол
Продават последна овца
И пак останват без риза, гол
И гладни сет клети деца.
Не знаит празник ни добар ден,
Че уж не ет Божиј човек,
За него бел ден ет чрн ден
И чрн ет негов краток век.
Жинзифов ги покажуе и виновниците за страданијата од својот народ:
За кого готвит негов труд с пот,
Кому он дават свој имот? –
На агата и в Царев град,
И на хитр, зол фанариот.
Јасно истакнуење на националното и економското
ропство од нашиот народ под Турците, е едан нов, и многу важен момент, содржан кај Рајко Жинзифов. Тоа избива
уште појасно во поемата „Крвава кошуља“, каде се опишуе,
вистинска случка, како насилниците Турци убиле единствен
син у мајка, и мајката ја запазуе неговата кошуља, окапана
во крв. Но кај Жинзифов уште немаме, покрај тој здржан
протест, покажуење како треба да се бори против турскиот
феудален гнет. Затоа тој се урнуе со жестина и јад на фанариотите, изнесуејќи ја нивната поквара и бескрупулност:
И наш јазик, наш славјански глас,
Народност, вера, божиј храм,
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И наши нрави, драги за нас,
Все што дедови дали нам,
Душа ни, живот ни, и имот
Като сја зовеше наш брат –
Пот ‘пка ограбе зол фанариот,
За да гоит снага и врат!
Цариград, градот на фанариотите, тој го наречуе
коварен, безверен, легло но разврат. Тој ги бичуе со остра
сатира фанариотските црковни достоинственици:
Грижеха сја ли за тебе,
Чернорисците сос крст?
Не ли гледаха за себе
Врат да гојат себе тлст?
На молитва утром, в црква,
Вечер хубост и вино,
Там моминско срце жртва
Ставаше си на вино.
С голи грди с голи плешти,
И с црковни бели свешти,
Не с едно с вино ведро.
Не две ношти, не три ношти
Наситували си страст.
Утром пак со свјати мошти,
Сос црковна своја власт.
Сос молитва лицемерна
Влегваха си в божиј храм,
И сос вера там безверна
Да покријат своја срам.
Против фанариотите е управен и расказот на Жинзифот „Прошетба“, првиот македонски расказ. Тој опишуе тука еден свој излет на село, каде што во разговорот
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со селаните, тие му кажуат за своите патила од грчките
владици. Од мрачната дејствителност на својот народ,
Жинзифов, како вистински романтик се свртуе кон неговото славно минало, кога во Охрид цветела славјанската
просвета, кога:
Климент славјанска молитва,
Божио предаваше слово,
Во Охрид, во старата црква
Сос облекло Кирилово.
Жинзифов беше најизразит наш славјанофил. Тој
испеа и една химна на славјанството викајќи ги славјанските браќа на дружба. Од славјанофилите Жинзифов ја
прими и љубовта кон народниот бит, народните обичаи
и преданија, гледајќи во нив не само остатоци од едно
изминато време, туку здрави елементи за моралното зацврснуење и преродба на својот народ. Во нив се запазиле најдлабоките црти на народниот карактер, и секое
нивно рушење и заборавање Жинзифов го смета за однароднуење. Затоа тој, на пример, се нафрла со иронија
против европеизацијата – против европејската мода што
си пробива веќе пат и кај нас: „На место тесни од шајак
бечви, - пише тој, - сја јавиха панталони, сјуртук, палто,
фрако; на место саја сја јави френска дреха, кринолино,
капелино, и други измадрувања на просвештенната Европа. Одвај оживе „Добро утро“ и „Дал Бог добро“ и ке го
задавит „Бонжур“ и „Коман ву порте ву“. И како заклучак
придава: „А ако европејската поразија влезит и по селата,
тогај проштавај, народност!“
Оноа тегобно чувство на самотност и нерадост,
што го измачуваше К. Миладинов, се јавуе како еден од
основните мотиви и во поезијата на Жинзифов Нивната
судбина беше во многу еднаква. Зашто Жинзифов исто
така, премина болен, сиромашен, туберкулозен живот,
предавајќи се при тоа за утеха и на алкохол. За него беа
тешки часоите на сомнение, на црна скрб, предадени со
силно чувство во неговите песни: „На чуждина“, „Безсоница“ и „На Велигден“.
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Далеку од својот народ, во Русија, него го напаѓа
мислата, дали заправо постигнал нешто во животта. Во
таја одделеност од својот народ, тој се чувствуе изоставен и пуст. Преку усвојувањето на високата култура, преку просветата тој мислеше да спомогне за издигањето на
својот народ, а еве се праша:
Што ви направихте, книги многобројни?
Ви каков донесохте плод?
Усмалихте ли вие м’ки безбројни
На горкијат тој ми народ.
Чувството на самотност и потиштеност избива особено силно во такви моменти, што се сврзани со
споменот за детинството поминато крај Вардар. Така во
песната „На Великден“:
Сја сготват често да плачит душа ми,
Ухилна и нема да плачит она.
Кажете мене, другари ви сами,
Зашто нема радост, душевна тишина?
Велигден пак срештам, едничак, самичак,
Без мајка, без татка, без мила сестра,
Далеко ја скитник, без рода клетничак,
Сја мајам по чужда за мене страна.
И шестиј велигден вече помина,
За другиго ден он, нескрбен, велик,
Он само мене и в таја година
Не даде ми радост ни на един миг.
Напразно сја силам ја да пребирам
Из прошлото светли минути дни;
Те ми сја казват и ја ги намирам
Чрни, как ношти сос глупави сни.
Но тоа е во најтемните моменти, кога душата плаче.
И сепак во споменот на поетот се будеше, така како и кај
К. Миладинов, нешто светло: далечниот лик на татковината каде што остана неговото детинство, крај Вардар. На
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таја земја Жинзифов го посвети својот живот, тој ја сакаше
силно, со љубов што го крепеше низ сите маки да издржи, да работи, да се жртвуе за доброто на својот народ. Тој
порив покажуе за душевна силина и благородство, што го
надвива личното у човека. Пред очите на Жинзифова неговата татковина му се откриваше во чудна убавина, и нејзината природа тој ја предаваше со често наивна романтика:
О, зашто не забравам млади години,
детинство, нај-харниј дар,
кичести полета, зелени градини,
младиј сос овци овчар!
Вити врби, тополи високи, тенки,
на долини чудесен вид!
Сос вас ја поминах нај-харна си доба,
ви влехте в мене тишина,
исто как ви, ја бех невинен, без злоба,
тој свет ми бе хубавина.
На утро ли, кога славеј, малка птица,
в шипец, в длбока зора
пеит и светит на небето зорница
и трева обливат роса;
и тихијт ветер млади листја нишат
слабо, Вардар си шуми;
јагнета руди сја разбудват и дишат
с прохлада, а млади моми,
сон ги оставил, ркави засучили
и сос две стомни в раце
брзат кон студен извор безгрешни, мили,
си омиват бело лице.
Во поезијата на Жинзифов ние забележуеме силно
влијание од руската литература. Тој има препеви, особено
од Шевченко. Овој украински народен поет остави особена трага на него. Така на пример, поемата „Крвава кошуља“ напишана е во размер карактеристичен за поезијата
на Шевченко. Но и инаку, насекаде, во одделни образи и
стихои, се угаѓа повевот од руските поети, и би било многу интересно да се проследи тоа влијание, во својот поче-
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ток, од руската на нашата литература. За Жинзифов тоа би
допринесло многу да се доизјасни неговиот поетски лик.
Споменавме отспрвин дека се различни мненијата
за Жинзифов како поет: Едни му откажуат секаква дарба.
Но веќе од оние места што ги процитиравме, може да се
сети, дека тоа не е дотаму вистина. Жинзифов носеше во
себе згустено чувство и на места го изразуеше силно. Но
ако тој не даде ни една цела добра песна, ако тој не успеа
да ја спрегне формата, причината лежи на прво место во
неговиот јазик. Наспроти К. Миладинов, кој што во својата
поезија остана верен на народниот говор, Жинзифов свесно
се стремеше да го доближи својот јазик до бугарскиот. Имаме тука, значи нов момент во развојот на јазикот од нашата
литература, во зависност од гравитацијата кон центарот на
бугарската преродба. Жинзифов не остана на мнението, искажано во 1858 година од Партени Зографски, дека западно-македонското наречје треба да се издигне до литературен јазик. Но тој, исто така, не можеше да постигне да го
завладее бугарскиот јазик, што беше доста потешко дека
последниот се најдуеше во периодот на своето оформуење
како литературен. Така што, на крајот на краиштата јазикот
на Жинзифов стана до голема мера искуствена мешаница од
елементи македонски, што лежеа во основата, и елементи
бугарски и, освен тоа, руски, што се изрази како во речникот и формите, така и во акцентот, и во зависност од тоа, во
метриката на неговата поезија. Лишен од онаа свежина што
ја носи народниот збор со себе, од музикалната складност
што се открива во системата на еден жив јазик, Жинзифов
само на места успеваше да постигне поетска експресија, а
инаку остануеше закован во прангите на својата конструкција. И така поезијата му излегуеше мртва, искршена.
Колку верно е тоа нешто, дека една погрешна
представа за литературниот јазик, може да го поништи
поетот, покажуе со јарка убедителност примерот на еден
друг наш човек од тоа време – на Глигор Прличев. Кај
него не може да има никаква двојбеност за неговата поетска дарба. Прличев беше голем поет. Тој беше венчан
поет на грчката литература, со својата поема „Арматолос“. И кога тој се откажа да пишуе на грчки, решен да

33

Блаже Конески

го посвети животот на својот народ, остануејќи далеку
од мислата дека неговиот мајчин, македонски јазик, така
како што се слуша во Охрид, би можел да послужи за
високата литература, тој се завзеде да ја преводи „Илиадата“ на јазик искуствен, измешан со бугарски, руски и
славјански елементи. И тука доживе трагедија. Песните
му беа мртви и искуствени како цвекиња од книга. Прличев стануе жртва на својот стремеж да се доближи до
бугарскиот јазик. Допосле, во својата задушевна Автобиографија, тој сам со болка го изнесуе тоа, и се жали дека
не можел никако да го завладее добро бугарскиот јазик.
Кирил Пејчинович и К. Миладинов стихијно заграбија од народниот извор, песните на К. Миладинов се чисти и убави, но не беше уште дојден денот, да восторжествуе поробениот македонски збор, тогаш кога раздвижените
слоеви од нашиот народ, нашата буржоазија, гравитираше
веќе кон привлачниот центар на бугарско преродуење.
Со појавата на Зборникот од браќа Миладиновци,
во 1861 год. се почнуе кај нас периодот на прибирање народни умотворби, песни, прикаски, пословици, гатанки и
т.н. Последователите на браќата Миладиновци до крајот
на 19 век, извршија една голема работа и натрупаа завидно количество материал. Меѓу нив се истакнуат на прво
место Кузман Шапкарев и Марко Цепенков. Шапкарев
издаде во својот зборник (1891) 1250 народни песни, повеќе од 200 прикаски, 1500 пословици, над 400 гатанки и
уште многу друг фолклорен материал. Прилепскиот терзија Марко Цепенков даде исто така голем принос и ги
напечати собраните од него народни умотворби во многу
зборници, издавани од Министерството на просветата во
Софија. Тоа беше едно неоценимо богатство, ризница на
народни мотиви и чист народен јазик.
Но издавањето на нашата народна поезија не донесе кај нас, како што беше тоа кај другите јужнословенски народи, веднашка потик да се разгрне на нејзината
основа македонската уметничка литература. Таја беше
присвојувана од едни или од други, во тоа време кога се
повеќе се изразуеја големосрпските и големобугарските
аспирации во Македонија.
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Во последните десетилетија од 19 век, Егзархијата ја
држеше здраво контролата над просветата во Македонија.
Таја не ги допушта ни учебниците, составени од
Шапкарев на македонски со единствената беззлобна цел
да им се помогне на децата, дека не разбирале добро бугарски. Нашиот народ, поведен во еден свој дел од туѓата
пропаганда, културно и политички незакрепнат, не можеше да ја издигне свеста дека требе да развие своја национална литература на свој јазик.
Да се дојде дотаму, тој требаше да мине низ ред
крвави борби, да се сплоти во нив и да се освести како самостојна нација. Ниту револуционите борби од почетокот
на овој век не го изнесоа јасно стремежот да се оформи
македонскиот јазик како литературен. Но после Првата
светска војна, неминовно се врши прибирањето на сили,
управено од новите фактори што истапија на историската
сцена, – за да оди нашиот народ по единствениот пат – по
патот на своето национално ослободуење и самостојност.
Тоа беше еден нов национален подем, што неразделно ја
постави потребата да се изгради литературен јазик, како
најмошно културно оружје во рацете на нашиот народ.
Таја нова епоха во нашата културна историја ја
запечатија со своите имиња поетите Кочо Рацин, Венко
Марковски и Коле Неделковски. Ние тука го среќаваме
нивниот поглед.
Интересно е што кај нас се јавија отспрвин неколку опити за драма, пред да излезат збирките од нашите
поети. Првата драма на македонски јазик беше „Македонска крвава свадба“ од Војдан Чернодримски, издадена
уште во 1900 г. После Светската војна имаме уште неколку опита, и то: прво од Васил Иљоски, кој што излезе во
1928 г. со „Ленче Кумановче“, а во 1937 год. со „Нагазил
или хаџи Теодос“, по него иде А. Панов со „Печалбарите“ и Р. Крлески со „Парите се отепвачка“, „Антица“ и
„Милион мачници“. Сите овие драми, со битов елемент,
беа прикажани на скопската сцена. Интересно е да се
види зашто кај нас да се јават прво драмски опити, кога
драмата е најсложен литературен род. Одговорот може да
се најде во оној интерес што го покажуеја српските по35
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зоришта спрема битовата драма, та тие можеа да минат,
некои дури и преправани, тогаш – кога не можеше да се
мисли за слободно издавање на македонска поезија. Тие
драмски опити кај нас несомнено изиграа историска улога, кога се земе само предвид со каква жедност чекаше
нашиот народ да чуе свој збор од сцената. Некои од нив
секако ќе се обноват на нашиот репертоар.
Штом еднаш се созна јасно нуждата да се изгради
литературен македонски јазик, можеше веќе да се земе
правилен однос и спрема нашата литература од 19 век, а
исто така можеше да се спасе за нас наследството на нашата народна поезија, збрана од порано од нашите луѓе.
И навистина Рацин, Венко Марковски и Коле Неделков
ски тргнаа баш од таа поезија, и така ги сврзаа двете епохи во развојот на нашата литература.
Сенката на рано загинатиот поет Кочо Рацин паѓа
со величенственост на патот што нашиот народ со труд го
пробиваше кон својот културен и национален подем. Во
него, во велешкиот грнчар што сам се издигна до здрав
научен и филозофски мироглед, се олицетворуе напорот, тежок и усилен, да се крене тој потиснат народ и да
блесне со жарот на својата национална гордост. Рацин ја
вложи во народниот стих горчилката на народните маки,
и претчувствието на слободата, што ја носат низ мракот
копачите. Тој себе се сеќава лучоносец, и ја навоѓа радоста во борбата. Од народниот стих Рацин премина природно кон посложни поетски форми. Истиот развој го имаме
и кај Венко Марковски и Коле Неделковски. Од првите
песни во народен дух, како што е „Алтана“ и „Месецот“
или оние со сижети од минатите борби на нашиот народ,
излеани во здрава народна романтика, Венко Марковски
стигна до сложни поетски конструкции, каде што широко
ја обгрнуе народноослободителната борба.
Со делото на овие наши поети, што денеска уште
не може доволно да се оцени во сета своја голема важност, се даде народна основа на македонската литература,
блиска до копнежите и борбата на нашиот народ. Нашиот
литературен јазик исто така се разгрна и покажа колку
скрити возможности за развој таи во себе. Со нивната
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поезија дефинитивно се утврди централното македонско
наречје во основата на македонскиот литературен јазик.
Централните македонски говори го обваќаат Прилепско, Битолско, Велешко и Кичевско, а стоат во тесна
врска со говорите по на запад, така што во поширока смисла може да се зборуе за еден зап. мак. диалект. Зашто баш
централните говори легнаа во основата на литературниот јазик? Тоа го одредија причини од економски и геополитички карактер, што ја одделија Зап. Македонија како
тежиште на целокупниот развој од македонскиот народ.
Тука имаме најголеми градишта и најкомпактно македонско население. Развивајќи се подалеку од центарот на српскиот и бугарскиот јазик, речените говори имаат излачено
најмногу типично македонски црти. Основните од нив се:
1) тросложниот акцент: воденица-воденицата; 2) тројниот
член: волот, волон, волов; 3) јасниот изговор и на акцентираните и на неакцентираните самогласници; 4) замената а
за старото ѫ: рака, пат (срп, рука, пут, буг. ръка, път). Централните говори се јавуат како врска меѓу западните и источните наши говори, бидејќи во својата структура сврзуат
елементи и од едните и од другите. Отаде и нашиот литературен јазик ја има таа одлика што во една повисока
форма тој претставуе спона на нашите говори.
Тоа што веќе се разреши прашањето на нашата азбука, значи еден голем чекор напред кон изедначуењето и
оформуењето на нашиот јазик. Со азбуката му се дава едно
облекло на јазикот. Новата македонска азбука, земајќи за
секој глас од јазикот одделна буква, го задоволуе наполно научниот, фонетски, и практичниот принцип. Таа ја изразуе многу арно денешната структура од нашиот литературен јазик, внесена во него од централните говори.
Денеска македонскиот литературен јазик влезе во
периодот на своето полно оформуење. Ние имаме веќе создаден поетски јазик, доволно нијансиран да може да предаде сложни преживуења. Другите функции на нашиот јазик,
во публицистичната и научната реч, исто така се поблиску
се определуат. Разбира се, еден јазик не може преку ден
да се оформи како литературен. Ке треба да мине извесен
период на барање дури да се излеат строго формите на
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нашиот литературен јазик. Но треба да се подвлече, дека
нашиот јазик ке се оформи многу побрзо одошто беше тоа
случај напр. со српскиот или бугарскиот јазик. Затоа треба
кај нас да се издигне свесниот напор да дојдеме што поскоро до монолитен јазик. Силата со која што се сплотуе
македонскиот народ во едно е многу голема, та и волјата да
создаде свој изедначен јазик, кај него е особено потцртана.
Кај нас треба да се спречаваат деструктивните
струи во нашиот литературен јазик. Поточно кажано, тоа
значи дека основата што е даена до сега во нашата литература, тие црти што се јасно изразени, треба да се бранат
од внесуењето на нови елементи, противни ним, што би
донесле до поголема мешаница во нашиот јазик. Така на
пример при утврдениот изговор солза или сол, да се внесуе сега слза с’за сољ, значи да се оди назад. Или покрај
јасно изразената членска форма – от денот, да се застапуеме за – о: дено.
Да се постави на здрава основа изградбата од нашиот јазик, тоа значи да се спроведат доследно оние радикални црти што го чинат неговиот скелет, а што се земени од нашите централни говори. Доприносот од другите наши говори ке биде тогаш ценет, ако не задира во тие
основни црти на нашиот литературен јазик. При спонтаното издигање на една црта како литературна, нејзината
живост и типичност, нејзината распространетост, секако
игра прворазредна улога. Тој принцип треба свесно да се
издигне таму кај што ке се јават двојбености во нашиот литературен јазик. Погледнато така, формата бегава,
ограничена на скопскиот говор, понежизнена е од бегаа
која што ги сврзуе множеството македонски говори, и досега се изрази во нашата литература.
Кога влегуе во периодот на своето целокупно разгрнуење, нашиот јазик се гледа не дотаму развиен, за да
може да даде прецизен апстрактен израз. Тој што пишуе
денеска македонски, тој што преведуе од некој друг јазик,
ке запре често пред изборот на некој апстрактен збор, ненастанат во нашиот народен говор. Тоа нешто е карактеристично за секој еден јазик во периодот од неговото
оформуење за литературен. Кај нас на видум најлесно го
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нашле тука крајот оние што велаат, дека се што ни треба
за апстрактен израз, па ке си го земеме направо од руски.
Независно од тоа што ние, како и другите славјански народи, ке примиме многу елементи од рускиот јазик, една
формулировка како горната може да се нарече – јазична
дембелана. Со таква формулировка се парализира волјата
за свесен напор да се гради јазикот. Нема што да се стегаме да твориме, да бараме, да изведуеме од веќе даеното,
да развиваме нови значења од народни форми, штом можеме преспокојно да си земеме од богатиот руски јазик.
На практика тоа води дотаму што се заборава да се види
дали има кај нас народен збор за нешто, ами просто се
зема руската форма, научена впрочем од бугарскиот јазик. Така се вели доверие покрај народното верба (нема
верба), желание, покрај народното желба ‘жела (имам
желба) итн. На практика, понатаму, тоа води дотаму, да се
земаат извесни форми што по својот состав не се денеска
во духот на нашиот народен говор, иако при само малку
асоциирање би можеле во него да се најдат такви форми,
што да послужат за образец за нивното образуење. Така
на пр. се среќава: управление, претставление, покрај народните форми од истиот корен: суправа, направа, потстава, што арно покажуат дека би требало да се образуе
и: управа, претстава.
Ние треба на прво место да ја истакнеме мислата,
нашиот литературен јазик да се развива од своите можности, преку живите наставки и начини за образуење што
ги има во нашиот народен говор. Понатаму сосем природно иде земањето на заим од другите јазици, па и од
рускиот. Тоа што можеме веќе да си ја опсебиме народната поезија, ке допринесе многу како за обогатуењето
на нашиот речник, зашто во неа има убави зборои што на
појцината не им се познати, така и за чистењето и на самата синтакса, на нашата реченица од туѓи намети. Издавањето на нашите народни песни, прикаски, пословици и
гатанки во што поскоро време, е и од таја страна задача
од првостепено значење.
Тоа е патот по кој што врви формирањето на нашиот литературен јазик, тоа се и прашањата што излегуат
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отаде. Да создадеме јазик строен и изразит, што да биде
вистински белег на македонската нација, – ете ја целта што
треба свесно да ја постават творците на нашата култура.
Тоа се постига не со запинање за некои небитни елементи, во стремеж да се изразат божем преку нив извесни македонски одлики, – туку со издигањето на оние основни
црти од структурата на нашиот литературен јазик.
Нашите творци треба да го знаат тоа, тие што на
презрениот досега македонски збор му ја враќаат светлината, како на... јаболко фрлено в кал. Во нашиот слух
се имаат напластено многу туѓи звуци, често потсвесно
туѓото ни се чини поарно од нашето, но нема да мине
долго, и сите нас, нашето сакам, изговорено од нашата
сцена, ке не понесе во трепет како најубав Пушкинов
стих од устата на Татјана.
Ние сега ја основаме својата култура. Наша е иднината. А тоа значи, дека стануе наше и минатото, и ние на
него, фалсифицирано досега, ке фрлиме јарка светлина, со
заграб, зашто за нас е јасно како бел ден дека целиот развој,
па тука и на нашата литература од порано, е нужен чекор
по чекор до денешниов ден, кога македонскиот народ за
прв пат во слобода ја твори својата национална култура*.1

Текстот „Македонската литература и македонскиот литературен
јазик“, објавен изворно во 1945 година, се преобјавува во првобитната форма, со цел да нè потсети на развојниот подем на македонскиот современ јазик при неговата стандардизација. Овој текст на
Конески не е преобјавен во редактирана форма од него самиот. Редакцијата не ги менуваше оние јазични особености кои беа усвоени
при донесувањето на Решението за македонската азбука (5.5.1945) и
македонскиот правопис (7.6.1945), а кои беа претставени во Македонска(та) граматика на Круме Кепески од 1946 г. (Скопје, Државно
книгоиздателство на Македонија). Тие особености важеа сè до 1948
година, кога беа променети на предлог на правописната комисија.
(Блаже Конески, 1981, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје, Култура, стр. 58). Што се однесува до нестандардното
графичко претставување на гласовите ќ, ѓ, љ и њ, кое се темели на
техничките можности во тоа време, Редакцијата гo воедначи според
македонскиот правопис. (бел. К.Ќ.)
*
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РЕФЕРАТ
поднесен на Основачкото собрание
на Друштвото на писателите на Македонија
во Скопје, 13.2.1947 г.
(фрагмент)

Оснивачкото собрание на писателите на Македонија треба во прв ред да ги појасни задачите што стоат
денеска пред нашата литература, да го одредат местото
нејзино во целокупниот наш современ живот. За нас, како
еден работен колектив што изградува македонска литература, најважното се состои во тоа, да ни стане јасно во кои
основни линии треба да ја развиваме својата книжевна
работа, какви цели треба да достигнуеме со неа, во каков
однос ќе се поставиме ние спрема животот на народот.
Но првото наше собрание, токму поради тоа, треба да се обрне и со не помалку внимание кон изминатото,
кон нашата литературна традиција, колку што ја имаме.
Ние сме должни да земеме определено становиште спрема нашето литературно наследство од 19 век и подоцна,
да ги различиме во него здравите елементи – да знаеме
кои се и какви биле луѓето што пред нас во Македонија
работеле на литературното поле, – та така, изделуејќи го
здравото во нашата млада книжевна историја, да сетиме
во него уште една опора за нашата сегашна книжевна дејност, да се сетиме како луѓе што продолжуеме во нови
услови, кои нови можности и погледи [има] едно дело
почнато со националниот развиток на македонскиот народ и неразделно сврзано со сите фази на тој развиток.

Блаже Конески

Првите почетоци на националното раздвижуење на
македонскиот народ поаѓаат во средината на 19 век и се во
тесна врска со општото раздвижуење на поробените народи во Турската империја, со нивните борби за национална
слобода. Тој процес, што во своите корени има длабоки
причини – проникнуењето на капиталистичките форми
на живот и создавањето на национални буржоазии во Европска Турција – се изразија кај нас прво во така наречената црковна борба против Цариградската патријаршија.
Духовното владичество на Цариградската патријаршија во
Македонија беше од секогаш средство за безмилосно обирање на македонскиот народ од страна на грчките владици и свештенство, а во 19 век особено, откако се формира
одделна грчка држава, тоа владичество требаше да послужи, според планот на младата дрчна грчка буржоазија,
како основна норма за спроведуење на нејзиното културно
и политичко влијание во Македонија, со крајна цел да се
асимилира македонското славјанско население. Тоа беше
патот на темната грчка мегали идеја, што толку крвави
маки му причини на македонскиот народ, и што и денеска
му причинуе во Егејска Македонија.
Која општествена сила кај нас ја поведе борбата
против Цариградската фанариотска патријаршија? Тоа
беше нашата зачеточна буржоазија, породена во еснафите, и уште не ослободена од рамките на еснафскиот живот. Неа ја задушуеше конкуренцијата на грчките трговци,
и таа требаше од првиот ден да се бори против сите форми на грчкото влијание во Македонија, стремејќи се да ги
освои за себе си македонските пазаришта.
На идеолошкото поле сето тоа се изрази имено
во борбата против фанариотската црква, против грчките
училишта и грчкиот јазик во Македонија со тенденцијата да се разбуди споменот за своето, славјанско минато,
да се оживи славјанската писменост и јазик како во црквите така и во училиштата. Надежта во славјанска Русија,
чиите војски на неколку пати пред тоа беа веќе стапиле
на Балканот, стана главната опора во таа борба.
Ете таква беше, во најопшти црти, општествената
основа, врз којашто – и како нејзин одраз – почна да се
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развива новата литература на македонскиот народ. Нејзини претставители станаа Димитар Миладинов, Константин Миладинов, Рајко Жинзифов, Ј. Х. Константинович-Џинот, Григор Прличев. Тоа што порано го дадоа
Јоаким Крчовски и Кирил Пејчинович, уште беше премногу сврзано за постарата, црковна книжнина, и само со
извесни свои страни – главно со јазикот – значеше преод
накај новата стварност. Вистинска граѓанска книжевна
дејност почнуе кај нас со имињата што ги спомнавме.
Кои беа тие луѓе, тие наши први писатели? Тоа
беа оние малцина тогашни интелектуалци, излезени од
средни и сиромашни еснафски фамилии, што поради
тоа цврсто ја сеќаваа својата врска со народот. Ним им
беа блиски интересите на народот, поробен и безмилосно експлоатиран, од Турци, чорбаџии и фанариоти, непросветен и заостанат. Нашите први писатели беа сите во
истото време просветени работници, учители по различни места во Македонија, основатели на новото, светско
училиште, место поранешните келијни, кај нас. Нивната
скромна писателска дејност е заправо само еден дел од
таа нивна поширока просветителска работа, служејќи на
нејзините цели и изражавајќи ги нејзините потреби. Книжевната работа, порано исклучително во рацете на црковните лица, сега – кај половината на 19 век – премина
во рацете на нашите учители-просветители.
Централна фигура на тоа време на првата наша
национална пробуда остануе Димитар Миладинов. Тој
беше нејзиниот идеолог на борбата против елинистичките стремежи во Македонија. Многу интересно е да се
забележи дека речиси сите други писатели од половината
на 19 век се негови директни ученици: брат му Константин, Прличев, Жинзифов и Цепенков – се учеле од него,
и сите тие во своите спомени се сеќаваат за него како за
човек што ги упатил да му служат на народот. Околу Димитар Миладинов се создава кај нас за првпат нешто како
група од книжевни работници. Тој гледаше подалеку од
сите, управувајќи го погледот кон „всесијајната северна
звезда“ – Русија, кон културата на рускиот народ.
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Книжевната дејност на нашите први писатели е
скромна по своите размери и уметнички постиженија.
Најважното дело за нашата литература од тоа време остануе секако Зборникот на Браќата Миладиновци, во кој
што се зачуваа од заборав голем број наши народни епски и лирски песни.
Но ако во уметничка смисла не се постигна многу, – не се намалуе со тоа историската важност на нашата
литература од 19 век, како одраз на нашето национално
раздвижување во тој период, и како важен фактор во него.
Нашите тогашни писатели, како што веќе спомнавме, беа
активни учесници во борбата за славјанска писменост и
просвета во Македонија. Во нивните работи најполно се
изразија идеите породени од таа борба. Во што се состоат
главно тие идеи? Тоа се во основното оние исти национал-романтичарски идеи што во една или друга форма им
беа заеднички на сите поробени мали славјански народи,
станати во 19 век во борба за својата национална слобода.
Тука имаме обраќање кон славното минато на народот,
кон времињата кога во Македонија цветала Кирилометодиевска писменост, за да се најде во тоа идеализирано
време опора против елинизаторските тенденции на грчката буржоазија. Тука имаме романтичарска љубов кон
патријархалниот народен бит, како една ознака на народноста, кон народните умотворби како израз на народниот
дух – опирајќи се и врз тие елементи од борбата за слободен културен развиток на народот. Тука ја имаме најпосле,
што е и најважно, идејата за општноста на славјанските народи, на чело со рускиот народ, под чие водство
славјанските народи ќе постигнат слободен живот.
Нашата литература од 19 век ние треба денеска да
ја преценуеме историски и конкретно, во врска со оние
општествени сили што неа во крајна линија ја обусловија.
Тоа беше литература сврзана со почетниот развиток на нашата буржоазија во рамките на еснафите. Затоа таа ги носи
сите карактеристики на тој развиток. Што е пак најкарактеристично за развитокот на нашата буржоазија? Тоа е да
таа – поради особените услови во Македонија, на кои што
ние овдека не можеме подробно да се запираме, почна ре-
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лативно доцна да се обособуе, што се одрази, природно,
и на забавањето на нашиот национален развиток спрема
развитокот на другите балкански народи. Допрва кон средината на минатиот век таа ги прави првите чекори во борбата за црковна слобода. Но таа е само еден танок слој од
народот, што се затврдуеше во еснафите и што можеше да
ги поведе нив околу извесни барања. Основната маса на
народот – селанството, кое што е вистинскиот носител на
националната револуција, тогаш уште не беше истапено
на историското поприште. Нашата буржоазија, ниту подоцна, никога не стана вистински хегемон во македонското
национално движење. Чувствувајќи ја својата слабост, таа
од својот прв ден бараше да се прикрепи на една друга или
трета страна. И тоа си остана за неа типично до наши дни.
Поради таа причина, во периодот на црковните
борби, таа се остави да биде водена од позакрепнатата
бугарска буржоазија, која што заправо носеше на себе
си најголемиот товар во борбата против Цариградската патријаршија. Таа ориентација на нашата буржоазија
доведе до создавање реална основа за продирање на бугарското културно и политичко влијание во Македонија.
Полека у претставителите на нашата буржоазија започна
да се оформуе бугарска национална свест. Сиот тој процес, управен тогаш на тој танок слој на нашата млада
буржоазија, не можеше да не најде свој одраз и во нашата тогашна литература. Самиот Димитар Миладинов ги
премина на својот личен развиток сите најкарактеристични фази низ кои што се движеше самоосознавањето на
македонското граѓанство. Тој е прв самиот поклоник на
елинизмот и предава на грчки јазик, после у него се пораѓа свест за Славјанин, а во последниот период на својот
живот тој се определуе како Бугарин. Истиот развој се
гледа и кај ред други наши луѓе од тоа време. Во нашата
тогашна литература, која што стихијно се создаваше на
македонски јазик, сето тоа причини да не им се дојде до
свеста дека тој јазик треба да се оформуе во одреден правец како самостоен литературен јазик. Ние видовме дека
тогаш, поради заостанатоста на нашиот национален развиток, нашите писатели не можеа да дојдат до таа свест.
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Но поради тоа што тогашните наши писатели се
определуат национално за Бугари, дали таа литература
е помала наша, или можеби и апсолутно не ни припаѓа
нам, ами е дел од бугарската литература? Такво тврдење
би било наполно погрешно. Настрана тоа што таа во основното е создадена на македонски јазик, важно е – дека
таа е жив израз на една епоха во историскиот развиток
на македонскиот народ. Кај нас дури како да има денеска
извесно недоумевање пред фактот на пример што еден
Димитар Миладинов се чувствуел Бугарин. Но тое е така
и зошто ние да замижуеме пред тоа? Важното е да се обележи социјално-класниот карактер на нашата тогашна
литература, и од тоа да се објасни таа во целост и нејзините претставители секој за себе, секој во својот живот,
резвиток и судбина.
Ниe денеска не можеме да не држиме до наследството од 19 век, иако сме постигнале многу повеќе и стоиме пред големи перспективи за поетски развој. Таму е
нашиот корен, коренот на нашата литература. Историјата
во многу ги корегира погледите на нашите писатели од 19
век, но таа не им ја откажа длабоко прогресивната ролја
што тие ја извршија за културното издигање на македонскиот народ, за неговото просветуење. Во тој поглед
нивната работа си остануе пионерска, и нивната заслуга
нема да избледнее. Треба особено да истакнеме дека нашите писатели од 19 век ни даваат пример за самопрегорност и морална сила во служба на напредокот на својот
народ. Нам ни е драг споменот за браќата Миладиновци,
што маченички загинаа во Цариградската зандана заради
своите уверенија, за Џинот, што целиот живот го премина
затворан, мачен, прогонет, близок ни е стремежот што го
вика Р. Жинзифов да „спрегне плуг за народната нива“,
што го вика Г. Прличева да дојде да му служи на својот
народ – овенчаниот поет како обичен учител.
Втората половина на 19 век се карактеризира кај
нас на културното поле со се посилно влијание од бугарска страна. Тоа влијание продира главно преку егзархијата, која што го раководи училишното и црковно дело
во Македонија. Тоа е периодот кога во Бугарија веќе се
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создава револуционерна организација. Но македонскиот народ остана надвор од опфатот на бугарската револуција, чијот центар беше далеку во средна Бугарија. Со
создавањето на младата буржоазна бугарска држава истапуе на сцена уште една сила, која што сака да ги исполни своите аспирации во Македонија. Нашата буржоазија, во својот поголем дел ориентирана бугарофилски,
уште повеќе го управи погледот накај Бугарија. Голем
број интелектуалци, бегајќи од тешките услови за работа во Македонија, емигрираат во Бугарија, и тој процес
постојано продолжуе. Многу е карактеристично дека во
целиот тој период, па дури и во почетокот на 20 в. ние не
наоѓаме ниту едно име на Македонец што да се издигнал во литературата. Додека во половината на 19 в., околу
Димитар Миладинов, ние наоѓаме цела група книжовни
работници, сега – во посложниот период – ние не можеме
да изделиме ниеден што би застанал нарамно на пример
со Прличева, макар на кој јазик да пишуел. Првиот таков Македонец е допрва Христо Смирненски, кој што си
најде свое достојно место во бугарската литература. Сето
тоа говори за тешките услови за литературна дејност тогаш во Македонија.
Сепак втората половина на 19 век се исполни
со една важна работа за нас – прибирање на народните
умотворби. Почетокот за таа работа се кладе со Зборникот на Миладиновци, излезен во Загреб во 1861 година.
Најистакнатите ученици и последователи на Миладиновци – Кузман Шапкарев и Марко Цепенков, собраа
обемен фолклорен материјал, со што си стекнаа голема
заслуга за нашата литература.
Додека у другите народи, на пример у Србите и
Бугарите, народната поезија стана потклатка врз која што
изникна уметничката поезија, нашите народни песни –
собрани од Миладиновци, Шапкарев, Цепенков и др. –
останаа за долго време само материјал за чисто научен,
филолошки интерес. Дури сега, во наше време, тоа нашe
наследство се оживотворуе внесуејќи драгоцен вклад во
нашиот поетски јазик и поетско творење, дури сега и заслугата на тие наши собирачи на народни умотворби го
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добија својот вистински сјај. Тука имаме и еден најдобар
пример како се проникнуе во едно цело, и како е органско сврзано, тоа што ние денеска го вршиме, со тоа што е
сторено на литературното поле на 19 в.
При крајот на 19 век истапуе на историската сцена нашето селанство, во револуционерната борба против
турскиот феудализам. Тоа движење го изместуе по нови
патишта дотогашниот наш национален развиток. Се раздвижуе основната маса на народот, заинтересирана во тоа
да се ослободи од феудалниот економски гнет, но исто
така да не попадне под ново ропство, од страна на чија
било империјалистичка буржоазија, српска ли, грчка или
бугарска. Преценуејќи го тоа правилно, раководителите
на ВМРО, левиот дел во неа – на чело со Гоце Делчев
и Ѓорче Петров, ја поставија за основна парола на организацијата „Македонија на Македонците – земјата на
земјоделците“. Со таа парола беше опфатена сушноста
на македонското револуционерно движење од тогашните
услови. Тоа движење, развивајќи се во таа смисла, мораше да доведе еден ден до јасната формулировка за самостоен македонски културен живот, за своја литература
и литературен јазик. Ако тоа од почеток не го изнесе јасно тоа барање, за тоа имаше ред причини од објективен
и субјективен карактер – културната заостанатост на широките народни слоеви, во прв ред, багажот што го носеа
со себе од бугарските училишта, и од својата ситнобуржоазна средина раководителите – повеќето учители, на
организацијата. Таа идеолошка неизбистреност на движењето споможи да успеат бугарофилски настроените
елементи да го разбијат. Но дека движењето носеше во
себе здрави елементи во тој поглед, како знак може да ни
служи книгата „За македонските работи“ од К. П. Мисирков, каде што најодредено се поставуе прашањето за
самостојноста на македонскиот народ и за самостоен македонски литературен јазик. Како што знаеме движењето беше разгромено пред да ги разгрне сите свои сили
и можности, и тоа не го изнесе барањето за самостојна
литература и литературен јазик.
(...)
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1.
Литературната дејност на македонски јазик беше
во минатиот век скромна по обем, а особено по вистинските постигања. Во тоа време надвладува уште усното
творештво, свежите текови на кое ја овозможуваат појавата на такви нови обрасци на народната поезија како
што е поемата за Кузман Капидан. Ако станува збор за
фиксирањето на уметнички вредности, тогаш секако далеку позначаен факт претставува собирањето на народни
умотворби во другата половина на минатиот век одошто
скромниот напор на полето на пишуваната литература.
Усното творештво, во добар дел преку обрасците забележани во споменатото време, влијаеше силно врз создавањето на современата македонска поезија, додека непосредното учество на литературата на XIX век е во тој
поглед послабо изразено.
Тоа е сосем разбирлива појава кога ќе се има предвид дека условите при кои живееше македонскиот народ
не овозможуваа непречен континуитет на литературната дејност. Литературата од првата половина на XIX век
претставува покрај тоа по својата содржина задоцнет одглас на средновековната религиозно-поучна литература,
па со самото тоа не можеше да завешта некои пожизнени
подбуди. Литература од светски карактер се јавува во Македонија дури во шеесеттите години на минатиот век, но
во поголем дел во јазичен облик што мораше наскоро да
биде надминат во процесот на создавањето на македонскиот литературен јазик.
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Меѓутоа, во културно-историски поглед значењето на македонската литература од минатиот век е несомнено. Таа ги изразуваше суштествените страни во развитокот на македонскиот народ, сведочејќи за неговите
напори да се ослободи од заостанатоста и да стапи во
редот на културните народи. Таа, што е особено важно,
обележи извесни етапи во развојот на македонскиот писмен јазик, што требаше нужно да се преминат, за да се
дојде до неговиот современ облик. Па и запишувањето на
усното творештво, кое главно го извршија самите Македонци, беше подготвено во голема мера од претходната
литературна работа и од интересите што таа ги побуди.
Дури, еден подлабок поглед во тоа како се фиксирани
одделни народни умотворби, каков е, на пример, стилот
и композицијата на народните приказни што ги запиша
Марко Цепенков, нѐ уверува дека се работи за творечки
акт во кој се чувствува присуството на определен степен
на култура на писмениот јазик.
2.
Во почетокот на XIX век се формира покомпактна македонска граѓанска средина што стекнува извесна
економска моќ и доаѓа до сѐ поголем израз во животот на
чаршијата. Таа почнува да покажува интерес и за зацврстувањето на својата положба на културно-општествениот
план. Тој стремеж се пројавува во обновувањето и градењето на манастири и цркви, во отворањето на школи што уште
извесно време ќе носат обележје на „ќелијни“ училишта,
како и во помошта што ѝ се укажува на литературата на
народен јазик и на црковното сликарство и резбарство.
Во становиштето на македонските граѓани,
општествената активност на кои се развива прво во
рамките на наследените средновековни институции, се
забележува значаен пресврт со настојувањето да се зацврсти демократскиот начин на нивното управување. Во
самата еснафска организација доаѓа во првата половина
на минатиот век и до остри судири меѓу „чорбаџиите“,
што сакаа неодговорно да ги водат народните работи, и
претставниците на еснафите, што бараа тие работи да
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ги преземат изборни тела. Бидејќи многу припадници
на „чорбаџискиот“ сталеж произлегуваа од средината на
грчко-влашките трговци или се наоѓаа под силно грчко
влијание, таквите судири од својот почеток потенцијално
носеа и обележје на национален отпор. Во таа успешна
борба на еснафлиите се создадоа црковно-просветните
општини или настојателства, како тела што ја зедоа врз
себе грижата за црквите и училиштата. По ист начин и
манастирите и нивниот имот почнаа да се управуваат од
одбори во кои влегуваа претставници на еснафите и на
околните села. Во текот на минатиот век улогата на вак
вите тела, преку кои младото македонско граѓанство го
обезбедуваше своето влијание во културниот и општествено-политичкиот живот, станува сè поосетна. Тие ја развиваа смислата за пошироко надгледување на работите
од општо значење, за еден вид самоуправа, макар и на
ограничено подрачје.
Стремежот да се создадат упоришта на културно-просветната дејност се изрази видно во активноста на
македонското граѓанство во првата половина на минатиот век. Условите не беа погодни да се образува културен
центар што во една посилно изразена мера би влијаел врз
останатите средишта, но не треба да се превидува дека
извесен степен на поврзаност се постигна. Еден обид од
значење во оваа смисла претставува отворањето на печатницата на Теодосиј Синаитски во Солун (1838), иако таа
беше од сосем краток век. Друг обид, пак во Солун, да се
основе печатница што би издавала книги за македонските
училишта дојде подоцна (1860) по иницијатива на Партениј Зографски, литературен работник и тогашен кукушки
владика, но не даде никаков резултат, зашто беше сретнат
со силен отпор од грчка страна. Така се сучи што само
мал број книги да биде објавен во Македонија, додека повеќето македонски книги се печатеа во туѓи печатници,
најмногу во Цариград.
3.
Почетокот на литературата на македонски народен
јазик е врзан за имињата на Јоаким Крчовски (умрел околу
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1820) и Кирил Пејчиновиќ (околу 1770-1845). Навистина,
веќе во XVII и XVIII век е видлив стремежот, народниот
јазик постепено да се воведе во литературата, така што дејноста на Крчовски и Пејчиновиќ всушност го продолжува
тој стремеж и претставува прв негов значаен резултат.
Крчовски во Будим, „писмениј Кралев. Всеучилишта Унгарскаго“, напечати во времето од 1814-1819
година пет свои книги: „Слово изказаное заради умирание“, „Повест ради страшнаго и втораго пришествија
Христова“, „Митарства“, „Чудесна Пресвјатија Богородици“ и „Различна поучителна наставленија“. Во истата
печатница излезе и првата книга на Кирил Пејчиновиќ
„Огледало“ (1816), додека втората негова книга, „Утешение грешним“, излезе речиси четврт век подоцна (1840)
во солунската печатница на Теодосиј Синаитски.
Веќе порано споменавме дека книгите на првите македонски писатели по својата мисловна структура
главно ја репродуцира средновековната религиозно-поучна литература. Тие се сепак интересни во подробностите,
во она што претставува илустративен материјал за тезите што се развиваат. Особено во книгите на Пејчиновиќ
тие подробности често живо осветлуваат одделни страни
на животот и разбирањата на македонскиот селанец од
она време. Пејчиновиќ беше даровит медиум на народскиот начин на кажување, речит селански син, кој, како
калуѓер, беше зацрпил извесни познанија од црковнословенските книги, но не во толкава мера да се ослободи
од некои карактеристични црти на мислењето на својата
полупримитивна средина. Интересно е дека цензурата на
Белградската митрополија имено од таа причина го спреми печатењето на неговата книга „Утешение грешним“
во крагуевачката печатница, иако тој претходно успеа
да ја издејствува наклоноста на кнез Милоша. Чарот на
примитивната уметност на зборот, што често ќе се почувствува во неговиот текст, нѐ привлекува по ист оној
начин, по кој ја доживуваме наивноста на примитивното
црковно сликарство од тоа време.
Несомнено од далеку поголемо значење, отколку она што може како некаква вредност да се издели во
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текстовите на првите македонски писатели, се јавува самиот факт дека тие пишуваа на јазик народен во основата. Учеството на црковно-словенскиот елемент во тие
текстови е уште силно. Се работи, всушност, за своевиден контакт на црковнословенскиот јазик, како јазик на
повисоката култура, со народни македонски јазик, што
допрва се оспособува за литературна употреба. Еден таков контакт претставува, како што е познато, неопходен
и многу значаен фактор во формирањето на еден нов литературен јазик. Во првата половина на минатиот век,
покрај печатените книги, се јавуваат и доста ракописни
зборници на различни македонски дијалекти. Во јужна
Македонија, каде што црковнословенската писменост
беше поодамна заборавена, тие текстови се пишуваа со
грчка азбука. Контактот со грчкиот јазик, од кој се преведуваше, играше во тие краишта улога аналогна на онаа
што инаку ја имаше контактот со црковнословенскиот јазик. Двете варијанти на писмениот јазик, што се создаваат во врска со тие две различни влијанија, се приближија
подоцна една кон друга, бидејќи во текот на минатиот век
словенското влијание доаѓаше до сѐ поголем израз.
За писателите и преводачите на религиознопоучни текстови во првата половина на 19 век воведувањето
на народниот јазик во литературата не беше уште врзано за определено поставена цел да се изгради единствен
литературен јазик. Пишувањето на народен јазик тие поскоро го разбираа како „понизок“ стил во однос на „повисокиот“ што го претставуваше црковнословенскиот јазик. Тоа разбирање е изразено сликовито во предговорот
што Теодосиј Синаитски го напиша кон книгата на Кирил
Пејчиновиќ „Утешение грешним“, и во кој црковнословенскиот јазик се споредува со клуч од злато и сребро, а
народниот јазик со клуч од железо и челик што го отвора
„срцето на простиот човек“. Прашањето за создавање на
единствен литературен јазик ќе се постави подоцна, особено во шеесеттите години на минатиот век. Се разбира
дека тогаш, при разгледувањето на тоа прашање, кое не
се јавуваше само во еден вид, фактот дека веќе суштест-
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вуваше извесна писмена дејност на народен јазик мораше
да дојде до израз во помала или поголема мера.
4.
Во петтата и шестата деценија на минатиот век
се забележуваат во културниот живот на македонскиот
народ сѐ повеќе појави што, меѓу другото, ќе подготват
терен и за литература од светски карактер. Пред сѐ во тоа
време расте бројот на граѓански училишта, во кое се предава историја, географија, граматика и сметање. Сѐ е почест случајот, млади Македонци да одат и на високи науки, прво обично во Атина, а подоцна сѐ повеќе во Русија.
Така се создава македонска интелигенција, која, иако
малобројна, иако често приморана да ја напушта својата
земја поради тешките животни услови, сепак придонесуваше многу за поставување и решавање на прашањата на
културниот развиток на својот народ. Ослободувањето од
обрасците на црковната поучна литература беше спомогнато од запознавањето на литературите на другите народи. Грчката литература вршеше влијание и преку грчките
училишта што тогаш работеа во некои македонски градишта. Покрај тоа почнува да се чувствува и влијанието
на српската литература. Така, помеѓу другото, за својата
„Таблица перваја“, што служеше како еден вид почетница
во училиштата, Јордан Хаџи Константинов-Џинот, еден
од најистакнатите македонски просветни работници во
тоа време, користеше текстови на Доситеј Обрадовиќ. Не
остана непозната ни српската граѓанска лирика што се
ширеше во преписи во Македонија. Малку подоцна доаѓа
и влијанието на руската литература.
Периодот во кој се јавуваат почетниците на македонската граѓанска литература е обележен со првата
значајна акција на македонското граѓанство во општествено-политичкиот живот – со борбата против власта на
Цариградската патријаршија и употребата на грчкиот јазик во црквите и училиштата. Тоа беше акција што всушност ги носеше карактеристичните белези на почетната
фаза на едно национално движење. Цариградската патријаршија стануваше сѐ поизразит спроводник на грч54
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кото влијание во Македонија, спротивставувајќи им се на
стремежите на македонското граѓанство да ги зацврсти
своите економски и културни позиции. Конкуренцијата
меѓу грчко-влашките и македонските трговци во животот
на чаршијата, што понекогаш веќе ги примаше и острите
форми на економски бојкот, беше еден од основните причинители на судирот и на црковно-просветното поле.
На поширок план се работеше за движење на словенското население што уште беше останато во границите на Турската империја. Црковната борба во шеесеттите
години на минатиот век се одвива симултано во Македонија и Бугарија. Треба притоа да се има предвид дека во
првата половина на тој век, без некој поизразит контакт
меѓу себе, се создаваат две средишта на словенското население под турска управа – македонско, со особена улога на западномакедонските градови во него, и бугарско,
со особена улога на средногорските градови. Таа состојба
е изразена јасно и во јазичниот облик на македонската
и бугарската писменост од тоа време. Црковната борба
всушност доведе до прв поинтензивен контакт меѓу тие
две средишта. Прашање на иднината беше дали тој контакт и натаму ќе се продлабочува во правец на нивното
обединување или ќе доаѓаат сѐ повеќе до израз тенденциите на посебен национален развиток во Македонија и
Бугарија. Процесот на развивање на националната свест
кај словенското население во тие земји, особено во Македонија, се наоѓаше навистина во својот почеток.
Заедничките интереси во борбата против Цариградската патријаршија и против грчкото влијание претставуваа реална основа за соработка меѓу македонското
и бугарското граѓанство, која како непосредна цел го поставуваше извојувањето на црковната независност. На таа
основа се јавува во тоа време и пробугарска ориентација
на еден дел од македонското граѓанство и можноста за
засилување на бугарското влијание во Македонија. Меѓутоа, и во таквата ориентација македонското граѓанство
бараше начин да ја обезбеди својата положба во однос на
идната црковнопросветна управа. Македонското граѓанство поставуваше барање, таа управа да не биде засно-
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вана врз централистичка основа, туку во неа главен збор
да имаат црковно-просветните општини, како веќе создадени форми на демократско управување и надгледување
на црковните и просветните работи. Но во црковната
борба македонското граѓанство беше послабиот партнер.
Раководството се наоѓаше речиси наполно во рацете на
претставниците на бугарските трговци и интелигенција
во Цариград. Од тоа произлезе што желбите на македонското граѓанство не се реализираа кога конечно во 1871
година се основа Егзархијата, како установа со типично
централистички карактер.
Едновремено со ова доаѓа до израз и тенденцијата
на самостојниот национален развиток на македонскиот
народ. Истата година кога се основа Егзархијата, Петко
Р. Славејков, виден бугарски литературен и општествен
работник, изјавува дека е тоа „мисла што мнозина сакаат
да ја спроведат во дело“. На црковниот план таа се јавува
како стремеж за обновување на автокефалната Охридска
архиепископија.
Ваквата ситуација најде интересен израз во прашањето за литературниот јазик. Изместувањето на грчкиот јазик од училиштата го поставуваше тоа прашање
во сѐ поакутна форма, во практичен вид пред сѐ како прашање за наставниот јазик. Едното гледиште, што прв го
формулира Партениј Зографски (1857), се сведува до тоа
што треба да се создаде „среден“ бугарско-македонски
литературен јазик, во кој би дошле во еднаква мера до
израз како бугарските, така и македонските јазични особености. Другото гледиште е на т.н. „македонисти“, што
истакнуваа дека Македонците, како посебен народ, треба
да изградат свој посебен литературен јазик. Укажувајќи
на начинот како да се постигне тоа, Ѓорѓи Пулевски во
својот „Речник од три језика“ (1875) предлага да се соберат од сите краишта „људи учени“, па да состават македонска граматика што после ќе биде како света книга „за
сиве шкоља, а и за други книги писање“.
Лесно е да се забележи врската на овие гледишта
во однос на литературниот јазик со тенденциите во
општествениот развиток на македонскиот народ во пе-
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риодот на црковната борба, за кои веќе стана збор. Обете
овие гледишта се допираа во опозиционото становиште
спрема усвојувањето на бугарскиот литературен јазик
што се развиваше врз источнобугарската дијалектна основа. Отпорот спрема настојувањето од бугарска страна
да се прошири употребата на тој јазик и во Македонија
беше спонтан и силен, па меѓу другото дојде до израз и
во издавањето на поголем број одделни учебници за македонските училишта, на јазикот што ја продолжуваше
дотогашната македонска писменост (П. Зографски, Д.
Македонски, К. Шапкарев, Ѓ. Пулевски).
Сите овие карактеристични појави од епохата на
црковната борба, експлицитно или имплицитно, дојдоа
до израз и во тогашната македонска литература. Што се
однесува до личното становиште на одделни културни и
литературни работници, тоа во повеќе случаи беше обележено со колебање и недоследности, сосем природни во
слични историски ситуации, во почетната фаза на едно
национално будење.
5.
Имињата на Константин Миладинов (околу 18301862), Рајко Жинзифов (1839–1877) и Григор Прличев
(1830-1893), за кои се врзуваат најсодржателните постигања на македонската литература од минатиот век,
го означуваат овој период од нејзиниот развиток. Духот
на националната романтика, својствен на времето на
национално будење, го проникнува нивното литерарно
дело. За нив е карактеристичен активниот однос спрема прашањата на народниот развиток и животот сочувствување со народот што се наоѓаше во многу непогодни услови. Улогата на разбудената личност, што треба
да дејствува во правец на издигање на својата заостаната средина, претставува силно изразена компонента во
нивната поезија. Таа личност беше, меѓутоа, скована од
истите тешки услови на живот, па една нота на трагична
осаменост и немоќ зазвучува во стиховите на првите македонски поети. Миладинов и Жинзифов, кои студираа
словенска филологија во Москва со намера да се посве57
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тат подоцна на просветна дејност меѓу својот народ, не
успеаја да го реализираат тоа што го сметаа свој животен
позив и своја должност. Миладинов умре сосем млад во
цариградските зандани, каде што беше фрлен кога дојде
да му помогне на својот постар брат Димитар, еден од
највидните културни и општествени работници од тоа
време, кого што турските власти го беа затвориле. Жинзифов живееше, како гимназиски професор, во Москва
сѐ до својата смрт.
Покрај своите заеднички својства, што ги истакнавме, некои суштествени ознаки на индивидуално становиште ја карактеризираат поезијата на споменатите
поети. Најзначајна е разликата во јазикот што кај секого
се јавува во посебна варијанта. Миладинов тргна од народниот јазик, од јазикот на народната песна, така што
по тоа тој е најнепосреден претходник на современата
македонска поезија. Жинзифов остана до крајот доследен приврзаник на онаа струја што го гледаше решението
на јазичното прашање во создавањето на „среден“ бугарско-македонски литературен јазик. Најпосле, Прличев
влезе во еден свој посебен јазичен експеримент – тој
сметаше дека на старословенска основа треба да се изгради таков литературен јазик што би можел да им биде
заеднички на сите Словени. „Знам дека е тоа фантазија“,
истакнуваше тој, „но е и голема потреба“. Секако дека
состојбата во грчката литература, што ја познаваше многу добро, влијаела на неговото становиште во смисла на
архаизирање на литературниот јазик.
Константин Миладинов објави само петнаесетина
песни што се доволни да сетиме во него префинет лиричар. Тоа се повеќето песни што во поглед на изразот ја
продолжуваат народната поезија, користејќи ги нејзините
мотиви, нејзините метафори и нејзината метрика. Но во
нив е присутно лично доживување, од кое се раѓа песната
и кое го организира по особен начин народските стихови,
проникнувајќи ги со посебна лична интонација. И во овој
поглед Миладинов претставува најдиректен претходник
на творците на современата македонска поезија. Неговата најубава и најпопуларна песна „Тăга за југ“, која ќе
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влегува секогаш во антологискиот избор на македонската
поезија, и во формален поглед обележува значаен чекор
напред во создавањето на уметничката поезија на македонскиот јазик. Тоа е песна на туберкулозен млад човек,
нежен и чувствителен, каков што беше Миладинов, кого
го задушува животот во туѓина, во немаштија и осаменост, и кого мислата за враќање од студената северна
земја во сончевиот роден крај го привлекува со непреодолима сила ветувајќи му претсмртна утеха:
Тамо зората греит душата,
И сăнце светло зајдвит в гората:
Тамо дарбите природна сила
Со сăта раскош ги растурила:
Бистро езеро гледаш белеит
И си од ветар синотемнеит:
Поле погледниш или планина,
Сегде божева је хубавина.
Тамо по срце в кавал да свирам,
Сăнце да зајдвит, ја да умирам.
Иако, освен песната „Тăга за југ“, Миладинов не
даде некое повпечатливо остварување, тој успеа да ѝ го
завешта на македонската поезија она драгоцено чувство
на искреност и непосредност во изразот што е секогаш во
сушноста на вистинскиот поетски чин.
Литературната дејност на Рајко Жинзифов е пообемна. Освен поголем број песни и една поема, тој ги
даде и преводите на „Словото за полкот Игорев“, „Краледворскиот ракопис“ и на некои стихови од Шевченко.
Жинзифов се занимаваше во Москва и со публицистичката дејност, сакајќи да ја информира руската јавност
за настаните во својата земја. Се движеше во кругот на
словенофилите, па нивното влијание е видливо во неговото становиште.
Поезијата на Рајко Жинзифов претставува интересен одраз на настроенијата и разбирањата на оние уште
малобројни претставници на македонската интелиген-
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ција што сакаа да му ги посветат своите сили на напредокот на својот народ. „Впрегни плуг за заборавенната
нива“ – вели Жинзифов во песната „Глас“, прекорувајќи
се самиот себе што се предал на моментна малодушност.
Тој го слика тешкиот живот на македонскиот селанец,
на кого агите и фанариотите му ги отимаат плодовите
на мачната работа. Во поемата „Крвава кошуља“ (1870),
пишувана под силно влијание на украинските песни на
Тарас Шевченко, опишува вистинска случка како една
мајка, што Турците ѝ го убиле единствениот син, ја донесла неговата крвава кошула в град да му ја покаже на
народот во црковниот двор, будејќи омраза спрема насилниците. Со посебна силина Жинзифов се устремува врз
фанариотите, врз грчкото свештенство што го експлоатираше народот на најбезогледен начин. Македонскиот
„поет граѓанин“, кому поезијата на Некрасов му беше
еден од литературните обрасци, се одѕиваше така на горештите прашања во периодот на борбата против корум
пираната Цариградска патријаршија. Со тоа ја прими
врз себе судбината на емигрант, принуден да го помине
својот живот во туѓа земја. Тоа беше нерадосен живот на
болен човек, мачен притоа од мислата дека всушност не
ја постигнал онаа мера на активно учество во животот
што сам ја сакал. На тоа му даде особено јасен израз во
овие стихови од песната „Безсоница“:
Што ви направихте, книги многубројни?
Ви каков донесохте плод?
Усмалихте ли вие мăки безбројни
На горкијт тој ми народ?
Мотивот во „Тăга за југ“ го определува основното
настроение во таа песна, како и во песните „На чуждина“
и на „Великден“.
Жинзифов му пристапува на типично романтичарски начин на народното минато, на старата слава, на
времето кога Климент во Охрид, „божјо предаваше слово“. Поимот на „народниот дух“ тој го разбира во словенофилска смисла, гледајќи во народниот начин на живот,
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во народните обичаи и умотворби вистински залог за иднината на народот.
Карактеристичните компоненти на поезијата на
Жинзифов, што ги истакнавме, ја прават да биде интересна слика на тогашниот живот на македонскиот народ. Во
уметнички поглед таа поезија е нееднаква по вредност.
Публицистичката нота често го потиснува во заден план
уметничкото доживување. Јазикот на Жинзифов се јавува
исто така како пречка за спонтаното доживување на неговата поезија. Но во неа сепак можат да се изделат песни што и
како целост би издржале построга критика и што произлегува од едно интензивно чувство („Глас“, „На Великден“).
Нема никакво сомнение дека личност со најсилен
потенцијал во македонската литература на минатиот век
беше Григор Прличев. Тоа што неговиот талент не дојде
до полн израз треба пред сѐ да им се припише на многу
ограничените можности за литературна дејност во Македонија во тоа време. „Поприште немав“, вели Прличев, и
во тие зборови е изразена судбината на творечката личност
во една заостаната средина, во услови што не обезбедуваа
ни најелементарна слобода.
Своето најубаво литературно дело, поемата „Сердарот“, Прличев го напиша на грчки јазик, како студент
по медицина во Атина. Таа поема доби прва награда
на поетскиот конкурс во 1860 година. Во почетокот на
својата дејност Прличев беше „елинист“, еден од оние
претставници на македонската интелигенција што се наоѓаа под силно грчко влијание. Меѓутоа, токму во времето на неговиот успешен поетски деби, се заострува
борбата против грцизмот во Македонија. Прличев на таа
пресвртница застана на страната на својот народ, жалејќи
што воопшто пишувал на грчки. Тој ја напушта Атина и
изгледите за добра кариера што му ги нудеа и се враќа
во својот Охрид. Остатокот на животот го помина како
учител во Охрид и во други места. Намразен од грчкото свештенство поради активното учество во црковната
борба, беше наклеветен пред турските власти и пратен
во 1868 година во злогласниот дебарски затвор, каде што
преживеа тешки денови под истрага.
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Го споменавме веќе становиштето што Прличев го
зеде спрема литературниот јазик. Тој како да не можеше
да се вклопи во една ситуација во која допрва требаше
да се создаваат најелементарните претпоставки за литературна работа и да се решава пред сѐ прашањето каков
облик ќе добие литературниот јазик. Со својата варијанта
на литературниот јазик, на која ја преведе својата поема
„Сердарот“ и Хомеровата „Илијада“, Прличев мораше да
остане изолиран. „Јас на грчки сум пеел како лебед, јас не
можам на словенски да пеам како був“, пишува тој подоцна, признавајќи го својот пораз.
Поемата „Сердарот“ изразува некои појави од
суштествено значење во животот на македонскиот народ во
XIX в. Самиот нејзин мотив произлегува од македонската
народна песна за Кузман Капидан, во која се опишува борбата против албанските зулумќари во охридскиот и дебарскиот крај. Народната песна ја даде првата подбуда за создавање на оваа поема, додека Прличев ја изгради, независно од неа, фабулата во романтичарски дух. Народната песна
го опишува, во повеќе епизоди, односот на Кузман Капидан
спрема охридскиот заповедник Џеладин-бег и охридските
Турци, како и борбата против разбојниците Осман Мура и
Дервиш Муча, што се завршува со негова победа. Прличев,
напротив, ја заснова фабулата на својата поема врз Кузмановото загинување и врз тоа каков одглас наоѓа тоа кај неговите блиски и во народот. Основната идеја на Прличев е дека
жртвата во борбата за слобода не е залудна и дека не може
да се закопа она што е дело на еден херојски живот. Таа е
изразена најсилно во становиштето на Кузмановата мајка,
Неда, која храбро го поднесува ударот на судбината и наоѓа
сила да им ги упати овие зборови на убијците на својот син:
„Зар пак, разбојници, смислувате потајно кражби, убиства
и грабежи? Или диво се радувате што загина Кузман? Но
и други борци ќе одгледа Река, и јас како нивни водач ќе
тргнам по вашите траги во планините, дури не ве сотрам
или не загинам“. Проникната со патосот на прослава на јунаштвото и слободата, поемата на Прличев се поврзува со
такви дела на југословенската литература на XIX в. какви
што се „Горски венец“ и „Смртта на Смаил-ага Ченгиќ“.
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Другото значајно дело на Григор Прличев е неговата „Автобиографија“ завршена во 1885 година, а објавена по неговата смрт. Тоа е необично интересен текст во
кој со силни потези се оцртува едно време и судбината
на една надарена личност во него. Прличев, противник
на „омразното многословие“, знаеше да се запре на она
што е суштествено и да го опише живо и возбудливо, откривајќи ни го меѓу другото светот на впечатоци и посматрања од кој има настанато неговата поема „Сердарот“.
6.
Македонската литература на минатиот век забележи извесен виден подем во шеесеттите и седумдесеттите
години. Меѓутоа, условите за нејзиниот понатамошен развиток не беа ни најмалку погодни. Економското опаѓање
на македонските градови, што се забележува почнувајќи
од седумдесеттите години, создаваше нови тешкотии за
културниот напредок на македонскиот народ. Се засили и
процесот на емигрирање на македонската интелигенција.
Генерацијата на Миладинов, Жинзифов и Прличев
стори во тие услови она што можеше и колку што можеше
да стори. Таа постави и некои суштествени прашања во
однос на натамошниот развиток на македонскиот народ,
но во далеку помала мера успеа тие прашања вистински
и да ги реши, така што тие подоцна се вклопија во целиот
оној заплеткан комплекс на односи и тенденции што го
доби името „Македонско прашање“.
Како што истакнавме, борбата за црковнопросветна самостојност беше главната политичка акција на таа
епоха. Меѓутоа, ни создавањето на Егзархијата не донесе соодветно решение на црковниот спор. Македонските црковно-просветни општини рано доаѓаат во судир со
централистичките стремежи на Егзархијата. Околу 1890
година отпорот против егзархиската политика е силен и
носи карактер на подготовка за револуционерна дејност
што ја поставува автономијата на Македонија како своја
цел. „Од почеток“, истакнува Ѓорче Петров, еден од водачите на тоа револуционерно движење, „во револуцио-
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нерната работа земаат спонтано најважно учество истите
оние луѓе што ја водеа борбата против Егзархијата“.
И прашањето на литературниот јазик остануваше
исто така отворено. Во многу појасен и поостар вид тоа ќе
се постави подоцна во значајната книга на К. П. Мисирков „За македонцките работи“ (1903), во која како неодложна задача на македонското ослободително движење се
истакнува потребата од создавање на македонски литературен јазик. Во времето кога постигањето на таа цел беше
на дофат еден од творците на современата македонска литература, Коста Рацин, со право укажуваше на моментот
на поврзување со она што беше направено на литературното поле во XIX век: „Делото што го почнаа Пејчиновиќ,
Миладиновци и Жинзифов, свртено еднаш од историските
неминовности по друг пат, ќе се врати сега во својата матица и ќе ги најде своите достојни следбеници.“
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Таа мала книшка, досега речиси непозната кај нас,
не би требало да се пренебрегне од нашиот историчар.
Некои факти изнесени во неа заслужуваат да бидат посебно испитани, но таа привлекува и со раскажувањето
од кое, во сплетот на вистината и фантазијата, живо се
буди ликот на еден наш стар и „паталец“ и „гаталец“.
Исаија Мажовски веќе во насловот на својата
книшка кажува оти е роден во Лазарополе, на 9 март 1852
година. Татко му, Раде Кузманов Мажовски, бил убиен од
Турците во 1859 г. во Солунското Поле, оставајќи седум
деца сираци. До својата дванаесетта година Исаија го усвоил, како што вели, и часословот и псалтирот, го оставил
учењето и заедно со браќа си Јосифа и Јакова отишол на
зографскиот занает. Во март месец 1867 г. тој се нашол во
светогорскиот манастир Зограф, каде што ја стекнал наклоноста на познатиот Натанаил Стојанович, станат попосле прв егзархиски владика во Охрид. Тој го повел Исаија
со себе во Русија на Славјанскиот собор во мај 1867 г.
По ова Исаија одел уште неколку пати во Русија.
Најпрвин во 1885 г., по случај празнувањето 1000-годишнината на Кирила и Методија. Тој кажува дека тогаш носел
една молба од страна на западниот крај на Македонија, во
која биле изложени турските насилства. По препорака од
граф Игнатиев и од Хитрово, поранешен руски конзул во
Битола, бил примен од цар Александар III во Царско Село
на 12 мај 1885 г. Следниот пат се наоѓа Мажовски во Киев
во 1888 г., при празнувањето 900-годишнината од покрстувањето на Русите. На еден банкет приреден по тој случај, на 18 јуни 1888 г., Мажовски одржал реч на „славјан-
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ско-македонско наречие“, во која ги изнесол страдањата на
„македонскиот страославјански народ“ под турското ропство. Последен пат Мажовски отишол во Русија во 1897
г., носејќи една молба составена од него и адресирана до
царот Николај II. Тогаш издејствувал од рускиот синод да
им се испратат некои црковни потреби на црквите во селата Лазарополе, Тресонче, Росоки, Осој и Мелничани.
Најинтересен дел во животописот на Исаија Мажовски е оној кај што расправа за своите врски и среќавања со некои албански главешини. Тој кажува дека во
1871 г. се вратил од Цариград во Лазарополе, насрчен од
Натанаила Стојанович да работи против дебарскиот грчки владика Антим, а за доведување егзархиски владика.
Во врска со тоа Исаија почнал да агитира против Антима
прво во своето село, а после отишол во Кичево, каде што
се ставил за таа работа со поп Тома, Димо Подвизанецот
и Трајко Бојаџијата. Тие се договориле да дејствуваат тајно против Антима. Во Дебар Исаија ги запознал со ова,
како и со пораката на Натанаил, браќата Топалови и Вељо
Крстев Божилов. Тие се согласиле да се зберат со кичевчаните, а после заедно да појдат во Галичник кај Тодор
Томов, познат првенец на времето. „Во Дебар – вели Мажовски – живо учество земаа против грчкиот владика дол
ната маала на чело со поп Тасе и браќата Кузман и Косто
Божинови“. Понатаму тој расправа дека во 1873 г. по достава од владиката Антима го затвориле „како бунтовник и
помошник на албанските ајдути“. Во битолскиот затвор,
кај што бил пренесен, го задржале еден месец. Во 1874 г.
Мажовски отишол во Албанија во с. Топовјани, кај својот
пријател војвода Бајрам Даноски, со кого собрале чета и
излегле качаци. „Почнувајќи од 1874 година, кичевчаните
и дебраните станаа против грчкиот владика Антима; но јас
продолжував да се скитам по планини и гори со својата
албанска дружина и со нејзиниот војвода, и ги пребродив
сите дебарски и битолски планини. Во 1878 година, кога
се склучи руско-турскиот мир, благодарение на амнестијата дадена од султанот и јас бев ослободен од одговорност,
зашто турскиот цар и мене ме беше простил“ (стр.14).
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Истата година кога излегла дружината на Мажовски, се одметнале уште пет нови албански чети на чело
со: Сул Синани од село Булгиза, Таф Извир од село Извор, Биљар Баланца (Чела) од село Баланца, Лиман Дока
од Љузунија и Чуп Бидра од с. Кидина. Од своите качачки
подвизи Мажовски го забележува упаѓањето во дебарската митрополија, за да се одвлече Антим (кој во моментот
не се погодил тука) и пљачкосувањето на поштата од Кичево за Битола.
Особено се интересни, меѓутоа, оние податоци што
ги изнесува Мажовски за советувањата што станувале
меѓу албанските првенци, а на кои и тој присуствувал. „Во
1874 г. – кажува тој – ме повика Гани беј Топтани од Тирана, каде што отидов, придружен само од војводата Бајрам
Даноски. Кај Гани беја најдовме собрани и други албански
првенци, што се беа решиле да работат за ослободувањето
на Албанија и за нејзиното објавување за самостојна држава. Меѓу другите албански првенци, таму беа дошле од Јанина Али беј и Шариф беј, а заедно со нив и првиот шеих
од Јанина. Откако се разотидоа албанските првенци, јас и
војводата Бајрам Даноски престојавме уште пет дена во
куќата на Гани беј Топтани. На собранието на албанските
првенци се беше зело решение да се испратат и други албански војводи во Западна Македонија“ (стр. 12–13). Во
тоа време и излегле споменатите погоре чети.
Во раздвижувањето на нашиот народ, Мажовски
ја споменува како знаменита 1884 година: „Зашто имено
во таа година се појави првиот востаник за слободата на
Македонија, на име Дуко Тасе, од село Јудово (Кичевска
околија)... Во 1885 година се беше образувала цела востаничка чета под предводителството на Ташко Дојчинов од
село Лазарополе, но истата година таа беше целата фатена и отерана во заточение во Мала Азија, во градот Акија.
Ташко Дојчинов бил убиен во затворот во Мала Азија во
1887 г. Што се однесува за Дуко Тасев, тој бил ослободен по 15 години и од 1895 до 1902 година бил војвода на востаниците во Кичевско“ (стр. 14). По враќањето
од прославата на 1000-годишнината на Кирила и Методија, Мажовски се запрел во Софија, каде што отишол
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„во првиот македонски комитет основан во 1886 година“.
Од комитетот, на чело со мајор Паница, му било поверено да отиде во Албанија со цел да ги убеди Албанците
„да работиме задружно за слободата на Македонија и на
Албанија и да се сврзе сојуз меѓу Албанија и Бугарија“
(стр. 28) Исаија се ставил во Албанија со своите стари
познаници. „Работата ми беше напреднала – вели тој – и
јас постојано основав меѓу Албанија и Бугарија, каде што
му давав сведенија на претседателот на комитетот“ (стр.
28). На 18 август 1888 година бил пак испратен во Албанија, од страна на Стамболова и Паница, за да доведе во
Софија еден претставник што ќе го изберат албанските
првенци. Исаија овој пат се нашол со повеќе од нив, и на
едно собрание кај Гани беј во Тирана му било речено да
чека во Лазарополе дури не решат кого ќе испратат. На
20 октомври го повикале пак во Тирана и му соопштиле
дека на советувањето, одржано тука, бил избран Малич
Зејнелов од Мала Грика. При тој случај Гани беј и другите го прашале што мисли за сите тие работи Русија.
Исаија одговорил дека Московецот е на мнение секој да
биде господар на своето, и да биде самостоен, а имено
Бугарија да си е сама, Македонија сама, Албанија сама,
Србија сама и Грција сама и независни едни од други.
Тоа е мнението на императорот Александар III и на неговата влада. Тогаш сите речиси едногласно рекоа: „Од тоа
нешто поубаво нема“. (стр.30).
На 23 ноември 1888 г. Исаија и Малич стигнале
во Софија, пречекани од мајор Паница. Десет дена седеле на хотел, каде што ги посетувале ноќе Паница, Димитар Ризов и други „македонски офицери“. После Паница
ги одвел дома кај Стамболова, каде што станувало збор за
заемно спомагање и задружно работење меѓу Албанците
и Македонците. Од Софија Исаија и Малич заминале со
воз до Риека, а натаму со пароброд до Драч. Во Тирана,
каде што се задржале три дена, Малич реферирал пред албанските првенци за софиските разговори. По ред такви
среќавања и во други места се решило работата да биде
одложена за напролет, дури не се здоговорат сите албански
првенци за да биде наполно осигурена задачата (стр. 31).
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Со Исаија го пуштиле да оди в Софија син му на Мустафа
Зејнелов, Нело – за да се увери бугарскиот прв министер и
мајор Паница дека Албанците се решени да дејствуваат заедно со Бугарија и со македонскиот комитет за извојување
слободата на Македонија и Албанија“ (стр. 31).
Меѓутоа, на 4 јануари 1889 г., поткажани, Исаија,
Нело и некој Боне Георгиев, дојден од Бугарија, бидуваат
затворени и отерани во Дебар. Тука Исаија го подложиле
на распит за неговото одење со Малича во Софија, но тој
ништо не признал. Во тоа време биле затворени и Далип
Кара, Мустафа и Малич Зејнелов. На 22 јануари затворениците ги отерале во битолскиот затвор, каде што останале 18 месеци. Потоа Далип Кара и Мустафа Зејнелов
се ослободиле, Малич Зејнелов бил осуден на 4, Боне Георгиев на 10, а Исаија на 6 години во Адана. Бејаз-Кале,
во Мала Азија. Од Битола биле кренати на 20 јули 1891
година. Во Бејаз-Кале Исаија ги заварил Зафир Белев и
Косто Лимончев од Охрид, и дедо Златан Бојкинов, брат
на Натанаила, тројцата осудени на по сто и една година.
Лимончев умрел во затворот, а Белев и Бојкинов биле помилувани во септември 1894 година, по издржани 15 години затвор. Тогаш бил пуштен и Исаија. Тој се задржал
извесно време во Софија, а во декември 1895 се вратил
во Лазарополе и пак воспоставил контакт со албанските
пријатели. „Албанските првенци ме прашаа – вели тој –
дали сега Бугарија е смирена со Московецот. Им одговорил дека не е смирена, па нема ни да се смири. Тогаш и
јас ги запрашав што мислат да прават сега, а на тоа прашање ми одговорија дека се решиле сами и самостојно да
се борат со непријателите за да ја извојуваат слободата на
својата татковина“ (стр. 38). Исаија им се ветил дека пак
ќе оди во Русија и ќе гледа да узнае што мислат таму да
направат за Албанците. Во 1898 тој успеал да ја префрли в Бугарија својата фамилија и останал таму да живее.
Последен пат Исаија отишол во Албанија во хуриетот, со
цел да агитира против младотурскиот режим.
Но покрај податоците за себе, Мажовски ни ги
излага во својата книшка и познанијата што ги имал за
македонската историја. Тие негови излагања не стануваат
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помалку важни и интересни за нас со тоа што претставуваат заправо нешто како сказна. Напротив, преку нив можеме многу арно да се запознаеме со оние претстави за
нашето минато што живееле кај нашите луѓе во XIX век.
Она што ни е познато во овој поглед, особено откај Пулевски, овдека се дополнува.
Што е најбитно за расправањата на Мажовски од
македонската историја? Тоа што во нив македонскиот
народ уште од далечни времиња се изделува како посебен словенски народ што дури пред сите јужнословенски народи се населил на Балканот. Во тие расправања
македонскиот народ се претставува како дел од големото
словенско племе, нарамно со другите словенски народи –
бугарскиот, српскиот итн. Како Пулевски, и воопшто македонистите, и Мажовски ги смета Филипа и Александра
Македонски за наши претци. Тој зборува освен тоа за цар
Каран, најстариот македонски цар и за царица Солуна
девојка. И овие личности не се измислени, ами се познати од историјата на древните Македонци. За цар Карана кај антички автори се споменува како за основател на
македонската династија, а Тесалоники му била ќерка на
Филипа, во чест на која го добил денешното име градот
Солун. И така, узнавајќи од некои истории, најверојатно
грчки, за древните македонски владетели, нашите луѓе
по свој начин ги преработувале тие податоци со цел да
го истакнат своето славно потекло. Исаија бележи дека
во календарчето „Вардар“ на Ив. К. Божинов се кажувало за Карана што царувал пред 2763 години. „Го прашав
Божинова – вели тој – од кај ги црпел тие сведенија. Тој
ми одговори од една стара латинска историја, што му ја
покажал покојниот Јосиф Ковачев“ (стр. 5).
За цар Карана и царица Солуна девојка, Мажовски
дава две „старовремски песни“. „Уште пред 60 години сум
ги слушал тие песни – кажува тој. Ги пееше со својот звучен и внушителен глас по свадби и по селски ора дедо Иван
Карасановски, 70-годишен богат со овци и коњи старец од
родното ми село Лазарополе, Дебарско“ (стр. 6). На друго
место тој опишува како ги слушал тие песни во 1867 г. кај
своите вујчовци Хаџи Секови, во Сосалија (Ениџевардар-
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ско), каде што бил нивниот имот. Тогаш се нашол таму и
еден старец Евреин. „Вечерта седнавме да вечераме; јадовме и пиевме убаво вино ениџенско и старите започнаа
да пеат старовременски песни за цар Карана и за Солуна
девојка. Слушајќи ги песните Евреинот со чудење запраша
како се зачувале тие песни од толку старо време. Старците
Хаџи Секови му одговорија дека тие песни се останати од
старо време и се предавале од татко на син, тие биле песни
од нашите татковци и дедовци, та и ние сме ги научиле од
нив и ги пееме“ (стр. 7) со овие редови ни се потврдува
многу убаво тоа што Пулевски кажува во „Македонската
песнарка“ дека стари луѓе расправале за македонската слава во времето на Александар Велики.
За минатото на „македонскиот старославјански
народ“ раскажува Мажовски понатаму според тоа како
чул во Тирана 1874 година од јанинскиот шеих кој на
собранието кај Гани беј им читал од една „албанска стара
латинска историја“. Тука се изнесувала како се развивале борбите меѓу Римјаните и Албанците од една страна,
и Македонците од друга. Римјаните победиле, а после ја
прошириле својата власт и над Грците. „Римскиот крал“
– кажува Мажовски – откако ја победил и грчката војска,
ја распуштил западната македонска славјанска војска,
кога и ги подарил сите знамиња, дозволувајќи да се носат
само на свадби. Емблемата на славјанските знамиња била
мечка, бродирана од срма. Височината на стеговите била
2 метра, дебелината 4- сантиметри; должината на платното метар и половина, а ширината еден метар. Околноста
на платното била црвена, а внатрешноста бела. Знаците
– емблемите на разните знамиња биле: мечка, лав, полумесец и рака. Тие знамиња и до ден денешен постојат во
Македонија и се носат по свадби, но само во некои дебарски села, како што освен знамињата се зачувани и некогашните обичаи. Тие села се Галичник, Лазарополе, Тресонче, Гари, Осој, Јанче, Вељо-Брдо, Битуше, Косоврасти
и Мелничане. До пред 100 години и во костурските села
знамињата се носеле по свадби но биле уништени од Турците, благодарение на шпионството на Грците, но другите обичаи во Костурско и досега се зачувани“ (стр. 19).
Потоа Мажовски дава една народна свадбарска песна, во
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која се споменуваат „високи бајраци“. Познато е веќе со
каква гордост за тие знамиња зборуваше и Пулевски, повикувајќи – „војномакедонски бајрак стари да развиеме“.
Карактеристична појава во ова време било извесни наши
народни песни да се толкуваат спрема стекнатите погледи за македонската историја.
Интересен факт забележуваме кај Мажовски во
тоа какво име употребува за нашиот народ. Редовно тој
пишува „македонски“ или „старославјански македонски
народ“, но исто така зборува и за „македонските славјано-бăлгари“. Меѓутоа ова име за него означува нешто
друго одошто само името „бăлгари“. На крајот од својата
книшка (стр. 56), тој дава дури и исправка да се замени
изразот „бăлгарскија град“ (Солун) со „славјано-бăлгарскија град“; и „бăлгарските светила“ (Кирил и Методиј)
со „славјано-бăлгарските светила“. „Славјано-бăлгарски“
е синоним на „македонски“, додека само „бăлгарски“
е ознака за бугарскиот народ. На стр. 22, предавајќи ги
зборовите на рускиот конзул Хитрово, Мажовски ги
употребува заедно тие две имиња, со различните нивни значења: „Бăлгарите, Србите, Македонските бăлгаро-славјани се сите од едно племе...“ Сето ова е необично
интересно како материјал за изучувањето на различните
народносни имиња што се употребувале во Македонија и
посебно на името „бăлгари“. Во великобугарската наука
од самото споменување на тоа име во некој постар запис
се прави голем капитал, без да се гледа каква содржина
заправо во дадено време и од дадени луѓе се внесувале во
тоа име. А токму тоа е битното.
Како што можеше да се види од она што го изнесовме како знаење на Исаија Мажовски за нашата историја, неговиот расказ нѐ потсетува на нашите македонисти. Славјано-македонската историја на Пулевски е
останата негде во ракопис, ако не и за секогаш загубена.
Книшката на Мажовски ни дава засега најголема можност да проследиме по кои патишта, со какви комбинации на различни елементи, се стигнало до онаа претстава
за македонското минато што во нашиот народ живее, предавајќи се преку песни и приказни од татко на син.
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Познато е дека Жинзифов го преводел Шевченка,
Лермонтова, дека се угледувал на Хумјакова (во песната „Охрид“). Јас ќе укажам овде на еден негов препев од
Некрасова што, ми се чини, порано нигде не е идентифициран како таков. Тоа е песна под наслов „С м себе си“,
печатена за првпат во цариградскиот весник „Времја“ г. I,
1865 број 20. Тоа е речиси последен превод на една од нај
песни на Некрасова, од 1845 година. За споредба го давам
текстот на Жинзифова и оригиналот.
1. Текстот на Жинзифова гласи:
Затова ја сам себе ненавиждам, нељубам,
Че години си млади бесполезно ја губам,
Че ја мајка си љубех, а ја неја оставих,
Че ја љубех сестра си, ја и неја забравих,
Че ја често си казвах: ја сум слаб и бесилен,
Та ја младост исхабил все намршен, ухилен.
Ненавиждам ја себе, че изгубих јунаштво,
Че през толку години не спечалих богатство,
Литенци за да идват, мене те да обичат,
Добр, мил, образован мене те да наричат,
Затова ја сам себе ненадвиждам и мразам,
Че си казвах, што земља бесполезно ја газам.
Че ја целиј свет љубам, а сум станал и бродам
Ја едничак, самичак, като скитник без рода.
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Де да љубам, а искам чисто, честно до гроба,
Че и јас сум сос страсти, сос желања, сос злоба,
Че когато ме срдат, та ми жлчка изливат,
Страст или злоба в срце те ми силно развиват
Да погинат ја искам, да ми станат те жртва,
Но штом р’ка ја кренам, а тој час става тја мртва!
2. Рускиот оригинал (препишан со наша кирилица):
Ја за то глубоко презирају себја,
Что живу – дење за дњом бесполезно губја;
Что ја, сили своеј не питав ни на чом,
Осудил сам себја беспошчадном судом,
И, лениво тардја: а ничгожен ја ја слаб!
Добровољно всју жизњ пресмикалиса как раб;
Что, доживши кој – как до тридцатој весни,
Нескопил ја себе хот богатој казни,
Чтоб глупци у мојих пресмикалиса ног.
Да и умник подчаст позавидоват мог!
Ја за то глубоко презирају себја,
Что потратил свој век никого не љубја,
Что љубит ја хочу... что љубљу ја вес мир,
А брожу дикарјол – беспријатен и сир,
И что злобам во мне и сиљна, и дика,
А до дела дојдјот – замирает рука!
Прашањето за влијанието на руската поезија врз
Жинзифова не се исцрпува, се разбира, само со установувањето на вакви директни заместувања, каква што е горната песна. Тоа прашање заслужува посебна анализа што
ќе се осврне како на подробностите во изразот, така и на
идејните струења од руската литература што нашле кај
него глас. Едно такво изучување ќе ни го изјасни може
би повеќе и односот на Жинзифова кон поезијата на Некрасоа (да подсетиме овде само на сцените од мачниот
селски живот кај нашиот поет).
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ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА –
КРЧОВСКИ И ПЕЈЧИНОВИЌ

КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ:
СЛОВО ЗА ПРАЗНИЦИТЕ
...не учихом во никое школо ни на растјехом во
нјекија палати нашего језика, ни во палати чуждија вјери, но от зачала и до нинје пребиваем во гурбетлук во
место уничижении, во запустении свјатих церквеи и монастиреј...
К. Пејчиновиќ до Кнез Милоша
1.
Во 1839 г. познатиот немски ботаничар А. Гризебах, професор во Гетинген, враќајќи се од еден излет на
Љуботен, го посетил манастирот св. Атанас во с. Лешок.
Во тој манастир ги доживуваше тогај последните свои
години Кирил Тетоец Пејчиновиќ, игуменот. Гризебах
ја опишува посетата во својот патопис со неколку збора
пропиени со извесно чувство на хумор. Конаците биле
трошни: кога се обидел да се испружи на чардачето, паднале неколку ѓерамиди од покривот. За манастирските
луѓе го кажува дословно ова: „Жители имаше малку. Тоа
беа монаси (калуѓери) што, се чини, освен црната одежда
на духовенството не носеа ништо друго на себе и имаа
речиси уште понечист изглед, отколку жителите на селото. И во однос на образованието тие стоеја уште пониско,
отколку светогорските монаси.“
Неугодно ни е некако да го замислуваме пред потсмешливиот поглед на европскиот посетител нашиот Ки-
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рила, со така навлечено расо на горештината, шиено секако од оној Степан терзија Стојанов син од Непроштено,
кој се ветил „дори му се видит да шиет без пари клашне
или платно“ за манастирот. Но можеби случајно професорот и да не се сретнал со Кирила? А ако се сретнале,
што е сепак доста веројатно, можеби и самиот пребргнат
стар аскет од своја страна да не давал петпари за тоа што
си мисли Европеецот. Нам пак ни останува само патем
да засегнеме еден пример за релативноста на поимите:
скоро во истите тие години, далеку оттука, невоздржаниот Хајнрих Хајне не ја оставаше на мира ученоста на гетингеншките професори, и со тоа, меѓу другото, како да
одмаздуваше малку и за овој свој тажен, загубен собрат
по перо од шарпланинскиот манастир.
Се разбира дека Гризебах, при својот краток престој, немал можност да забележи нешто особено повеќе од
тоа што го кажува, иако е кај него изразен стремежот за
поживо предавање на виденото. Меѓутоа негде во дворот
на манастирот св. Атанас веќе лежеше една грапава гранитна плоча со невешто врезани зборови, што требало да
се пеат на глас трпезечки. Тоа беше надгробната плоча
што Кирил сам си ја пригодил неколку години порано.
Кратко е на неа, во стихови, прикажан неговиот живот:
дека се родил во Теарце, дека монахувал во Пречиста и
Хиландар, дека му е Лешок „негоо воспитание“, а „под
плочава негоо почивание“. Го содржи таа на крајот оној
усвоен повик за споменување и проштевање.
Но тој скржав животопис треба да се дополни макар со следното: во Алибеговото, Џеладинбеговото, Авзипашовото време, - кога не вредеше многу човечката
глава, тој полуписмен калуѓер обнови овде, на работ на
нашата етничка средина, еден разурнат манастир, подигнат некогаш од некој велможа, присобра во него малумногу книги, спомогна да се отвори повторно изгорената
солунска печатница, напиша и објави книги „препростјеишим јазиком“ за назидание на неукиот народ. Во тоа
време требаше да се има несекидневна внатрешна сила,
за да се извршат тие работи, толку ништожни инаку спрема она што се создаваше во просветената Европа.
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2.
Еден сигнал кон потомството нѐ посретнува во
старовремските записи: „да се знае, да се знает“ што се
случило тогаш и тогаш. Но упадливо е колку често го
упатува Кирил, колку често го бележи тој своето име. Го
наоѓаме најрано во една книга од кичевскиот манастир
Пречиста, во кој Кирил живеел како јеромонах. Грижливо
е изведуван тука неговиот потпис, со нежно и заплетено
извивање на потезите на буквите под редот, со игралитост што побудува чувство на некакво милување на своето име, на задоволство што тоа се подава на китење. Не
се задржува тој на еден стереотипен начин: неговите автографи покажуваат сеедно живо и изненадно предавање
на каприцот што ја создава линијата на украсата. Ќе го
поставува тој своето име, по примерот и на други пишувачи, во крстовидни фигури – дури и на својата надгробна плоча, на која се трудел да постигне и некои трогателно наивни, во својата неуспелост, розетки, цветчиња.
Зачестуваат неговите записи, вестите за себе, од
времето кога се настанил во Марковиот манастир. Го бележи своето име тој, „игумен недостојниј“, на еден столб
во црквата, и ја става ознаката 1801. Од следната година потекнува записот во ракописен минеј од Марковиот
манастир, во кој се жала дека во леност го минал својот
живот, „окајаниј“ – „ово тјесноти ради, ово от насилие
владјејушчих, ово небрјеженија ради своего“. Запишува
под оглавленијата на Иловачката кормчија дека ги составил во „али-бегово време, и во тоа време воиска имаше
по свеки вилает меѓу себе и на Серби наивише“, ја следи
појавата на кометите: излезе вели – „звезда со опашка зјело темна и не бје подобна звездам, токо таке саде опаш по
вечера огреуеше откуде Солун, заождаше куде Мореја.“
Го чкрта своето име по ѕидишта и столбови на цркви, во
Барово, во Карпино и Старо Нагоричане: „да се знае, доидох аз недостоини игумен Марко манастирски, Кирил
јеромонах...“ Пробива низ сето тоа неспокоен стремеж за
спасување од анонимноста. „Да се знае, да се знает“ – тој
стар повик издава овде душевна настроеност што отста-
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пува од долгот на безвесноста, што бара да остави колку
се може повеќе траги, за да не загине сосем едно име.
Отимање од мракот на анонимноста, копнеж да се
обележи личноста во својата средина и во споменот на
потомството – тоа е така видлива ознака на животниот
пат на овој наш забатален калуѓер. Во своите писанија,
особено во „Огледало“ – составувано додека бил уште
во Марковиот манастир – тој ќе го истакнува своето име
уште порешително отколку во случајните записи, внесувајќи во црковната проповед нешто повеќе од простонародно излагање на општи поучни места, внесувајќи
ја заинтересираноста на својата личност, која зема збор
од свое име. Првпат можеме при овој случај во нашата
книжевна историја со доволно податоци да го следиме
самоутврдувањето на личноста. Заедно со тоа првпат ни
се оцртува проблемот на судбината на културно дејствувачката личност во една заостаната средина. Се јавува
тој проблем овде со сета интересна своеобразност: еден
полуписмен поп од оние што уште орале и ги правеле
мантиите од шајак од кој се прават бечви, но загледан
вцренето во Светото Писание, се напрега да воздејствува
на една крајно заостаната селска средина, убита од вековното ропство, среде една чифлигарска и исполџиска маса,
што уште живее со претставите на паганството, потоната
во незнаење и суеверје. Но не можеме да речеме дека поради ова во душата на тој наш предок не настанувале и
во душата на далеку поиздигнати културно личности, поставени да дејствуваат во средина што малку разбирање
покажува за нивниот копнеж за самоутврдување. И неговиот случај останува психолошки многу интересен, па
дури и посебно поучен, зашто дава да се забележат некои
појави во тој правец во самиот почеток на раздвижување
на една примитивна средина.
Да биде уверлив за таа средина, да воздејствува
на неа авторитетно, да се откачи од она нејзино природно
тежнеење да го прирамни до себеси – тој напор е особено
видливо и сликовито изразен на некои места во писанијата на Кирила. Се јавува кај него и чувство на колебање
дали вреди да се абат зборови, кога со малку верба се од-
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несуваат луѓето кон нив: „... боим се от неверуанје, затоа
ми се не кажует. Зере велит једна реч: похарно у празна
тиква да дуаш, дила неслушливога да учиш. Кои ноќе да
слушат, он ќе речет: „Така кажует, ама белки не ет така.“
А пак ако јет чоек што не верует, а тој ќе речет: „Кирилл
и Теарце белки научил, или у Марков манастир у торбешките зар разбрал, да нам ќе каже!“ Не така лесно, како
што се гледа, за театарчанецот се создава претстава како
за богоздохаовен проповедник, и чувството дека работата стои така не лесно му паѓало на Кирила. Му лежела
нему простата реч, тоа е очевидно, знаел за себе дека се
подгрева на некаков внатрешен жар неговото кажување.
Но тој ќе прибегнува често кон црковнословенски цитати
од Библијата, за да му даде на тоа кажување имено печат
на авторитетна уверливост. Па ќе му се случува, сѐ поради тоа, и на самиот господа да му вложува в уста некои
свои зборови. Така поставува тој извесна завеса пред она
сомневачко-резервисано вртење глава на селанецот паталец а не гаталец, што си вели во себе: му ја знам јас арно
ластунката. И кога ѝ е човек потребен на една средина,
кога таа го родува и го создава таков зашто токму таков
ѝ треба, зашто треба да одговори на една задача на времето, - пак таа не му се предава спонтано, му поставува
пречки, го јаде, небаре со тоа намерно му ги мери силите,
да види до која точка ќе се исцрпи неговиот напор, да
знае колку е достоен избраник. Уште е посвојствено ова
за заостаната, примитивна средина.
Но упорноста на отца Кирила не била мала, ниту
тој – како што се гледа од неговиот животопис – лесно потклекнувал под тешкотиите. До 1818 г. тој се наоѓа сѐ во
Марковиот манастир. Тогаш оди во Хиландар, зема благослов од татка си и стрика си, што живееле таму како калуѓери, се враќа во родниот крај и го обновува манастирот св.
Атанас во Лешок. Обновувањето на манастирот е еден од
оние настани во животот на Кирила што можеби најјарко ги откриваат движечките мотиви на една самосвесна
личност. Тој не се задоволил само со тоа што работата се
свршила, ами самиот се зафаќа да го опише како историк
настанот и притоа скромно да ја подвлече својата улога.
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Во белешките на Поменикот на манастирот и во
составеното од него Правило на кн. Лазара, кого по некаква традиција го смета за прв ктитор на манастирот,
Кирил расправа дека обновувањето не одело лесно: „аз
вишесказаниј Кирилл придох и обнових от чести манас
тир тој, обаче зјело мало нешто, понеже последно време
христијаните што беа у вилает Тетовски, Долни Полог и
Горни Полог, све беха мошно голи, от голотата башка студени откаде ревност дома божија, того ради велик труд
биет во обновление манастирја того“. Имало доста луѓе
што спомогнале, кој со што можел, но имало и такви како
некој Јаковче од Варвара „што некеше хич ни мало: и велеше: похарно да ет пусто а не обновено.“ „Такожде рјеша
– продолжува Кирил – и сви градски попови и нихни кмет
Хаџи Стојче, и по них уште некој безумен муж во град и
по села, сиреч неразумен, - а горнипологски попови сви и
мирјани сви све сат радиле...“ Додека, значи, поповите од
подалечните места со готовност му спомогнале, како и некои селски попови („перви во село Лешок поп Петре, он
радеше со све срдце, ама недочека, но брго почина, Бог да
го простит“), - тетовските собраќа го пречекале непријазнено Кирила. Сигурно и материјалниот интерес ги нагонел на тоа: да не се создаде во близината уште еден црковен центар, каде што ќе се одлева дел од пожртвувањата.
Но и една чисто човечка завист: што му текнало сега на
едно селаниште да се занесува со душоспасителни потфати што им припаѓаат на големци, не на луѓе како него.
Треба премногу и не наместо амбициозен да им се гледал
тој театарчанец. Уште и некаква книга типосал, светец ќе
се прави, - како да не го знаат тие. Не им била ним пријатна појавата на Кирила по толку долго отсуство.
А тој пак како во сите тие долги години на оддалеченост од родното место да се подготвувал за исполнување на една драга мечта – да го обнови манастирот.
Тој дошол – веќе кога „Огледало“ било издадено и неговото име попознато – кога чувствувал дека ќе има доволно влијание да ја изврши таа работа. Секако го ласкала мислата да може да го поврзе своето име со името
на еден така славен велможа, како што бил кнез Лазар.
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Тоа што во Средниот век им припаѓало на царевите и на
царските луѓе, што било виден начин на нивна прослава,
еве сега му се нуди нему, на Пејчиновиот син, повикан
со виша повела да ја крепи верата. Излезен од една фамилија на верски занесеници (и татко му и стрико му се
покалуѓеруваат заедно со него), тој треба особено силно
да ја преживувал примамливоста на еден таков подвиг,
во кој ќе бидат во темелот вложени и имотот и копнежот
на неговите предци селанковци. Повеќе манастири се
обновуваат кај нас во почетокот на минатиот век, и повеќе цркви се подигаат наново, и тоа е еден виден знак за
општественото соживување во тоа време, – но ниеден од
тие потфати не е така обележен со учеството на една личност, како што е обновувањето на манастирот св. Атанас.
Па можеби и ниедна друга личност не го почувствувала
тоа во таков степен како личен позив, предопределеност
и судбина, како што го чувствувал во своето нескромно
срце теаречкиот калуѓер.
Во расказот за обновувањето на манастирот тој не
се задржува да му даде израз на задоволството од својата
победа и од преклонувањето барем на еден дел од против
ниците: „ама от тогај до сега едни дојдоа на покајание, а
едни се претставиха со чифотското срдце, едни уште сат
живи а непокајани, обаче и тиа попови да ги донесе (Бог)
на покајание, и нас и сви христјани, амин.“ Не се одликувал Кирил со мекодушност: старите луѓе во Тетово
паметувале како ревносно го кастрел тој во проповедите
кметот Стојчета, оној што бил против обновувањето на
манастирот. Тој требало да се бори за да го одржува приграденото: „во Лешок имаше – вели – неколцина што радеа да го расипат манастирот, ама не можеа зашто не оставаше молитвата пречистија дјеви Богородици и свјатого Атанасија. Мнозина беха таквиа безверници и бездушни, ама во них им беше прв душогубец, го викаха Петре
Жарко.“ Требало да се бори Кирил за еден вид признание
на своето дело (Не расипувај ми го манастирчето – има
една малку шеговита поговорка во нашиот народ.) И оние
неколку ѓерамиди што Гризебах малку непретпазливо ги
урнал од покривот на разнишаното чардаче биле збирка-
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ни со посебна страст на еден човек, кој сакал видливо
да ја обележи својата личност, да го утврди споменот за
своето име, да остане во потомството веста во која куќа
се родил („куќа им била – вели – до црквата храм свјатаго
Николаа“).
Во лешочкиот манастир Кирил ја напишал својата
втора книшка „Утјешение грјешним“. Книгата била веќе
составена во 1831 г., а една година подоцна Кирил му ја
испратил на кнез Милоша, со молба да биде печатена во
Крагуевачката печатница. Во предговорот кон неа Кирил
соопштува од што бил подбуден да ја состави, со кои извори се послужил, и приведува еден список од помошници, од оние луѓе што му велеле: „дади гу тају книжицу да
се штампоса и мие ќе ти поможемо и харџот, кога ќе ни
пратиш по една книга, и ми ќе земемо од тиа книги за раздаванје по книжовници, нека се кажуват слово божио по
христиани.“ Како што се гледа, била дадена ветувачка, но
помошта требало да дојде допрва откако ќе излезе книгата, па на Кирила му останувало најмногу да се надева на
предусретливоста на кнезот. И навистина Милош покажал готовност да го спомогне печатењето на „Утјешение
грјешним“. Запазени се три писма на Пејчиновиќа, упатени до Милоша во врска со уредувањето на таа работа.
На кнезот тој, по оној старски ред на обнесување спрема
уважен комшија, му праќа како еден пешкеш педесет ока
костење и тетовски фиданки за пресадување во неговата
градина. Го моли, писмата што идат откај кнезот да бидат пишувани со главни букви, зашто одвај по еден месец
барање нашол човек што можел да ја чита граѓанската
кирилица. „Зјело желају, вели за својата книшка – видјети телесно тија книги дондеже есом во живих, понеже
состарехеја“. Меѓутоа, по долго чекање и провлекување,
од печатењето ништо не станува, зашто против објавувањето на „Утјешение грјешним“ се искажува духовната цензура. Со еден акт од 29. II. 1836 г. на Кирила му е
соопштено ова решение на цензурата. Покрај замерките
дека во ова сочинение „небеснаја в дерзеком сравнении е
земними представлена“, дека нема во него и јасност, дека
„в цјелом сочинении том ненаходјатсја знаци препина-

84

Македонскиот XIX век

телни“, цензурата истакнува и една замерка во однос на
споменатиот предговор. Црквата, се вели, нема обичај да
ги украсува црковните книги со предговори, а ако тоа би
било во некој случај „из важнеих причин нуждно“, тогаш предговорот треба да биде напишан „со всјакоју тонкостију и благоразумием“. „Обаче – вели – предисловије
предсловутаго сочиненија“ е така напишано „что и имене
предисловија недостојно.“
Така требаше Кирил да го искуси судот на едно
меродавно место за вредноста на своите црковно-поучителни писанија. Несомнено дека, откако веќе беше се конуштисал со кнез Милоша, ова му нанесло тежок удар,
оваа оцена спрема еден повисок критериум, на каков тој
пак прв од нашите писатели беше подложен. Не знаеме
со колкав јад ја поднесол лешочкиот игумен таа оцена, но
разлозите на духовната цензура тој сепак не ги примил.
Не можел тој да се согласи со едно мислење за бесполезноста и дури светотатствената сушност на своите пишувања. Повисоко го ценел тој во себе својот збор.
И што прави? Кнезовата печатница нема да му ја
печати книгата – тој се зафаќа сам да создаде една печатница што ќе му ја објави без никаква цензура. Со негова парична помош, со средства што ги клавала настрана
калуѓерската скржавост, се обновува изгорената солунска печатница на Теодосија Синаитски. Својот предговор навистина го изостава, но не за да се согласи дека во
црковна книга не е обичај да го има, - тој си обезбедува
предговор напишан од друг човек, од самиот Синаитски.
И како во одговор на онаа студена напара од оцената на
белградската духовна цензура, му се удава по таков начин
случај да биде гласно и високо оценета неговата личност
и неговата дејност. Не се предавал лесно полуписмениот
лешочки игумен, господин Кирилл, ни кога сакале да го
мерат со поособен аршин. Кај Синаитски се преземени
од Кириловиот предговор само податоците за изворите
на „Утјешение грјешним“. Синаитски го прославува како
спомагач за обновување на печатницата: „ашче не би бил
он помогнал, не би била оправена и типографиа наша,
оти беше изгорела; и сега надејеме на Бога оти, нели тол-
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ко ја оправихме, има Бог и за повише.“ Со толку труд и со
љубов – вели Синаитски – е составена оваа книжица, на
прост јазик, па нека не е тој јазик клуч златен и сребрен
ами од железо и челик, но токму со таков клуч се отвора
„сердцето на простио человјек“. Звучат овие зборови како
директно подбудени од префрлањето дека во книгата на
Кирила небесните работи се „непристојними странними
реченијами изражена и аки обезсвјашченна.“ Синаитски
ги повикува читателите да му благодарат на бога „оти е
дал таков учител во време наше.“ Тој е блажен како оние
„человјеци Богуизбраниј и православнија вјери лјубители“, што си избрале подвиг подостоен од подвигот на
царје и велможи. Зашто овие мислеле со материјални траги да го овековечат свое име, но „всето изгуби се, и името
нихно со мудростта нихна“. А пак оние што „непрестано
ревност имајат да помогнат на православните христиани,
једни учители со поучение, друзи милостивии со помош,
таквија человјеци истина велим: оти всегда сут у спомен
и у похваление и у всегдашно ублажение.“
Така Кирил, иако не и без своја режија, постигна
да се објават за него зборови што поинаку ќе ја откријат
неговата вредност, отколку што обично може да се мисли
за еден поп „у Теарце или у торбешите у Марков манас
тир.“ Навистина побудува извесна трогателност ова одвај здржувано уверение во трајноста на своето дело, ова
претендирање на вечна слава кај човек зафрлен во една
затантеност, во средина заостаната и тешко податна за
восхитување, изложен на потсмешлив пречек во допир
со претставници на вишата култура.
Па најпосле истата таа свест изразена во редовите на надгробната Кирилова плоча. Со невешти, грчовити потези се на неа од неговата рака клесани на нерамната површина на каменот буквите што требало, макар
најкратко, да соопштуваат за неговиот животен пат. Се
чини, кога ќе ја гледа човек плочата во манастирскиот
двор, дека се со нокти гребани тие букви, само да остане
уште една трага во верниот камен. Тоа се стихови, барани
се за нив рими, и е назначено да се пеат на „глас трпезечки“. Еден вид тропар. Дали некој навистина по Кирило-
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вата смрт ги пеел тие стихови? Можеби оној Арсенија,
што го нацртал во еден минеј ликот на Кирила, Аризан,
неговиот несреќен ученик, Серафим, - антуражот на Кирила, малку чудачки обележен во манастирската самост,
со просто онака наврени раса на жештината.
На насловната страна на „Утјешение грјешним“
стои дека книгата била „приведена... од Кирилла иеромонаха бившаго игумен во монастир лешечкаго свјатаго
Атанасија.“ Такво титулирање на Кирила имаме и на натписот на неговата надгробна плоча, пишуван во 1835 г.
Некои во зборот „бившаго“ гледаа указание дека Кирил
веќе пред смртта се откажал од игуменството. Други, со
малку повеќе право, потсетувајќи на грешењето на Кирила во црковнословенскиот, мислат дека со тој збор сакал
да каже не „што бил“ ами „што сега е“. Но се чини дека
најправилно ќе ја сфатиме смислата на тој збор, ако примиме дека Кирил овде се пренесува мислено во иднината
и се ословува онака како што треба да биде ословуван од
потомците. И книгата и плочата треба да останат, да траат во иднината, по неговата смрт, кога тој ќе биде бивш,
достоен за спомен игумен.
Забележен е еден многу интересен запис во егземпларот на „Неделникот“ од Софронија, што се наоѓал во
манастирот св. Атанас. Нажалост, рускиот филолог Селишчев, кој го приведува записот, не се искажува поопределено од чија рака можел да потекнува тој. Но и да не е
пишуван од Кирила лично, ами од монахот Арсенија, неговиот живописецот, тој пак сведочи за една интимна мисла
на лешочкиот игумен, што се пренесувала и на неговите
ученици, кои впрочем притоа можеле и да си се потсмевнуваат в брада. „Кирил, Велики за христијаните, а по некои
христијанин лукав хулит“ – се вели таму. Ова е така созвучно со Кириловите белешки за ѕидањето на манастирот
и за оние душогупци Петре, Жарко и Јаковче од Варвара.
Не ги пречкртал Кирил, воден од очекуваната скромност,
тие зборови, ами ги оставил да ја гласат вистината. Великиот човек се знае за таков, но сѐ ќе се најдат хулници што
не го припознаваат и што му го загорчуваат животот.
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Не бил Кирил мекодушен. Не е туку-така напишано од Арсенија под неговиот лик: Кирил од Теарце Аризанов мучител. Тој верувал во силата на молитвата кога
треба „дјете да заучи книга“, но тој „учител на наше време“, знаел секако да се послужи и со патерицата за да му
се затврди на Аризана поздраво азбукето в глава („то прасе“ – се дава кратка карактеристика за Аризана во еден
запис). Не можел тој да мирува, само да се потчинува, и
рано ги бележи своите страдања „от насилие владјејушчих“. Се прикажува дека некој владика сакал да му го најде крајот. Избива неговиот тврдокорен нарав и во тонот
на неговите книги, во некои како од срце откинати сурови извици. Слабо му звучело да рече за неблагодарниот
клеврет дека треба да го затворат в темница, како што
стои во евангелието, ами вели: „вежите му руке и ноге, и
хакните го у з’ндан...“ Тој знае да биде зајадлив и спрема
себе. На неговата надгробна плоча стои: „да речете Бог да
би го простил, зере у гроб црвите ги гостил.“ Римата-предавница го повлекла за јазик така филозофски да си се
подбие, што му е токму по ќудот. Нема тој да ги мазни ни
другите. Луѓето како кмет Стојчета зајадливо ги наречува
„кметинке“. Треба таков човек да имал доста неспогодии
со својата околина. Но тој е освен тоа славољубив. Уште
од првите вести за него сведоци сме на едно поривно отимање од стискот на анонимноста; тој се чувствува призван да воздејствува во својата глува средина, да спомага
за нејзиното раздвижување, да ја организира за полезни
дела, нетрпелив е да го наложи своето име во неа и во споменот на потомството. Малку се согласува овој копнеж
со препораките на словото божио за безвесна скромност.
Тој наш тажник носел в уме некаков легендарен образец,
спрема кого го управувал и својот живот. Се замислувал
по ликот на некој црковен отец – страдалник за чистата
вера, од апостолот го зел обраќањето во прво лице, сакал
да се докосне до нешто што некогаш било право на царовите, да го сврзе во споменот својот подвиг со подвигот
на Лазара, паднат на Косово во бојот против агарјаните.
Целиот свртен кон минатото, кон ликот на подвижникот
создаден во црковното предание, тој сепак всушност тре-
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баше да одговара по своеобразен начин на една порака на
новото време, што стоеше на прагот, и што по своите развојни тенденции се оддалечуваше од црковниот идеал,
претесен за нив. Тој придонесе по нешто, макар и колку
скромно, за поврзувањето на нашето општество што во
текот на минатиот век постепено ги придобива карактеристиките на граѓански издиференцирана средина, сѐ потесно вклучувана во врските на европската општност. Тој
ѝ даде нешто на таа своја заостаната средина и во однос
на јазикот што требаше да послужи за нејзиното просветување. Така се случува често пати на прагот на новите
раздобја, на распаќањата: старите форми, меѓу другото и
стариот идеал на општествен подвижник, да послужуваат
за постепено изразување на новата содржина, сѐ дури таа
не ја отфрли конечно старата кошула. Луѓето тогаш можат да мислат дека прават едно, а прават всушност друго.
Не така сјајно по своите пројави како другаде при други
околности, но со не помал душевен интензитет, доживувано е сето тоа од нашиот верски фантаст, по малку чудак, Кирил Пејчиновиќ, на распаќето на неговото време.
Во чисто психолошки поглед не ја менува многу работата
што е во прашање една тешко заостаната средина и еден
полупримитивец, на кого никогаш не му се удал вистински случај да се допре до повисоката култура.
3.
Помалку интересен ќе ни беше Кирил, ако ни
остануваше да го посматраме само преку надворешните случки на неговиот живот. Но за среќа тој не е блед
пишувач: како питорескна личност со својствен темперамент тој ја соживува содржината на својата проповед.
Печатот на личноста е не помалку изразен во неа, одошто
во потфатите на Кирила за кои стана збор. Ако тој бил
слабо писмен и перото му ја буцкало хартијата кога пишувал, тој бил силно речовит, како таков – изразит медиј
на народскиот начин на прикажување. Покрај Цепенкова
тој е несомнено кај нас најблиску сврзан со душата на
простонародната реч, со тајните и изненадите на нејзината ритмика и сликовитост. Вистина, кажувањето му е
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сето ишаркано со црковнословенизми, но тие му идат
како чад од лулето на некој стареа, што држејќи го в уста
си ја кажува непречено својата приказна. Додека Цепенков беше човек пообразован, со поширок поглед, и отаде
кај него се чувствува една фина нотка на хумористично
стилизирање на народниот начин на говорење, - Кирил
е скоро потполно во тој начин, самиот сиров селанец,
одвај нешто изделен од него со она упорно загледување
во црковнословенските писанија. Но иако кај него црковнословенизмите, како убаво облечени градски гости,
се поканети да пoвелат во зачадена селска дома, во која
висат верушки над огништето, - не може да се рече дека
неговата начетеност во црковните книги не се одразила
благотворно на мелодијата на кажувањето. Има и кај него
во тој поглед еден свој мал пронајдок.
Во врска со забраната на печатењето на „Утјешение грјешним“ духовната цензура на Белградската митрополија забележуваше дека во таа книга „небеснаја в
дерзском сравнении со земними представлена, а таја
самаја непристојними страними реченијами изражена,
и аки обезсвјашчена.“ Сочинението Кириловo било „недостојними сравненијами лица Богоматере по мјестом
обезсвјашчено, употреблением и паки чужих а именно
турецких, книгам церковниим неприличних, имен испорчено...“ Не треба многу да се бара во Кириловата книга,
за да се најдат вакви примери. Ги среќаваме веќе во самите оглавленија, каде што на пример стои за содржината на
лист 9: Викајте и молите Богородицу, кој сте у зорт; или
за таа на лист 28: Ангел Рафаил Товииному сину измет
учинил. Богородица е, вели Кирил, наш риџал пред господа; „Зере нојзин син, Господ и Бог наш Иисус Христос,
голем икрам је чинит, от десно себе престол је поставил...
и рекол нези: сакај, мајко моја, от мене хер што да сакаш, зере ја не се отвратујем от тебе... тебје ти поминуват
молбата за што да сакаш, зере ја Бог а ти Божија Мајка,
ја цар а ти султана, сиреч царица... Ја затова те честим
отвише и имаш изин от мене за просенје, и што да сакаш,
да будет волја твоја... Сакај, мајко моја, на некому чоеку
што не имат чедо, и ја за хатир твој му дарувам.“ Селска
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мајчичка е оваа Богородица, малку заштуткана пред сина
си, но и Христос е прокописан син, што знае какво место
во куќата ѝ припаѓа на мајката и со каков икрам е должен
да се однесува спрема неа. „Сакај што сакаш“ – вели тој
– а она „да будет волја твоја“ е така фатено во еден танец
од буштрави простонародни зборови, што му нема лесно
пуштање. А пак грешникот симнал капа пред Богородица и ме моли: „сом пишман зашто сом прегрјешил... ама
тебе те оставам по мене кефил, Мајко Божија, мајко наша,
тебе те молим и на тебје се надјеам, зере ти си надежда
ненадежним, грјешним прибјежишче, грјешним утјешение...“ Навистина треба од вакви споеви да им се кревала косата на глава на богословите, внесени во звукот на
сладчајшиот словенски јазик. А сепак ако се вслушаме
добро, и ако судиме право, не звучат овие зборови лошо,
напротив – тие чинат едно кротко поетично единство. И
високите поими и високите зборови не се бунат дека им е
врзана селска шамија на глава, тие се покоруваат, си знаат
дека е тоа добро и дека така треба да биде.
Поретко ќе се сретнат кај Кирила дотегливи сврзувања, обично каде што се заплеткува во толкување на подолги библиски цитати. Неговата наивна душа е онаа што
го создава споменатото единство, без натегање, просто.
Тој заправо така и говорел во секидневното обраќање
кон луѓето, тоа е неговиот присен начин на искажување,
во кој се впиле елементи од црковната лектира, особено
формулите на молитвата. Па тоа тој и се одделувал од
секидневната селска реч, и сакал да се одделува, зашто
тоа го поставувало над средината на која се стремел да
воздејствува. И сепак тој останува и со тоа далеку поблизок до простонародната речева стихија отколку и некои
запишувачи на народната приказна, кај кои инаку имаме
далеку поголема лексичка прочистеност. Така е, зашто
тој е целиот во наивниот начин на мислење кој си потчинува своеобразно и лексичките елементи несвојствени за
простонародниот говор.
Дури и при силна емоционална внесеност во расказот, при екскламативно обраќање, и тука баш најдобро,
ќе сетиме како спонтано му иде на Кирила поврзувањето

91

Блаже Конески

на црковнословенизмите во стилот на чисто народната
реч. Раскажува како попот се согласил да не ора во четврток, заплашен од селаните дека ќе го избркаат, ако не го
стори тоа, па вели: „Со све знаеќи, се стори ка да не знае,
со све очи се стори како слеп, отиде не слеп по слепого, токо окат по слепого, поминиште ради суетнаго века
сегао. Олеле безумие! Олеле безвјерие! Олеле безстрашие!“ Красно е она „поминиште ради суетнаго века сего“
– баш како образец на сепобедната силина на народната
стихија во стилот на неговото кажување.
Или се случува: во згорештеноста на убедувањето се доводи од Светото Писание, реско ќе упадне со
еден уште непосветен извик, така што да се почувствува оној негов тврдокорен табиет, едно неволно чкртнување со заби, кога не може веќе да го докрепи трпението
пред безрасудноста на оние на кои, што дека, им пцала
проповед: „А тија што не се испоедуат, не веруат свјатое
исповедание, и то таинство свјатија цркви, и во великиј
петок и велика суббота јадет масло и пиет вино, от каде
Христа Сина Божија хабер немат, тој како может да се
радуат? Не ишала! Негова радост плач вечниј, за него пишет Псалом 67: „Јако исчезает дим, да исчезнут тако, да
погибнут грешници от лица слова божија...“ Веќе со она
преминување, по почетокот на периодот, кон обраќање во
еднина, со кое се постига посебно остро земање на око на
грешникот, - се дава сигнал дека чувството го принудува
говорникот на еден толку грозен колку и ликувашт извик.
А на ова место, каде што се предава дијалог со
селаните за причесната, простонародната екскламација,
предизвикана од нестрпливо желаниот а колеблив одговор, како да ја овозможува емоционално молитвената
тирада што следува: „и ја зех христианите да ги учим и
им рекох: „Веруете ли вије да јест причестна крв и снага Христова?“ И они ми рекоа: „Пошто от стари наши
сме чуле, верујемо да јест тако“. И ја им рекох: „Бааа,
и јест, и будет, и ја веруем и исповеједуем јако тој јест
Христос Син Божиј, пришедиј во мир грјешнија спасти,
от нихже первиј јесм аз, и јешче вјерују јако оно јест самое пречистое тјело јего и самаја пречестна кров јего, и
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молјусја Христу Богу, и умилно вопију јему, и глаголју:
дажд ми, Владико человјеколубче, пречистое тјело твое
и пречестнују крв твоју во оставление грјехов моих и во
жизн вјечнују, амин.“ Сѐ до ова амин не нѐ остава сепак
впечатокот од она подвикнување во почетокот на молитвата, давајќи ѝ еден посебен тон, за да се знае дека таа
потекнува од селско срце.
Употребата на црковнословенизмите ја има општо
кај Кирила функцијата на поспокојно и поразложно
кажување. Но тој не може да издржи, како што е затресен, долго во тоа, било да си вели – мани го тоа, кој ќе го
разбере од овие, било веќе да не може да го докрепи спокојството, па преминува на директно расправање. Ќе му
се случи дури, како на следново место, да не ја доврши
како што треба реченицата во висок стил, ами да ја трати некаде на пол пат. Вели вака: „Кои тако чини тој јест
Христосов човек, и Христос му буде помошчник и покровител души и тјела јего и имјениј јего. А вије, браќа мои,
кои не чините тако но угаѓате воли и похотем вашим, а не
Богу и светцу. Ама ќе речеш немамо црква, немамо Поп
у село, и не знаемо како треба. Така најдовме, така ќемо
оставити. Немој, брате, не оставај – продолжува Кирил
уште благо-поучително – токо уклонисја от зла и сотвори
благо...“ Но веќе малку подолу го повишува тонот: „А ти
не седиш, ни кахарма ни касавет ти ја за свој селамет.
Пости ти дошле, ти не мислиш јеле пост јест, помало да
јадеш и от всего да воздержаваш се, не мислиш јеле рождество Христово идет, сака да се пресретне хубаво, со
чистота, со добри работи.“ Зад пусијата на црковнословенизмите нестрпливо демне неговата народска реч, готова
да го штрекне, да го препали човека.
Понекогаш тој чувствува дека пресилил со укорите, дека многу тешко паѓаат неговите зборови. И тогаш
како една оддишка и ублажување, како израз на неговото
длабоко човекољубиво чувство, му иде потсеќавањето на
некои мотиви од црковната поетика. Тој реди до задишување дека „свадбата ако бидет со врагомолство, сирјеч
со вражио збесуенје, со дјаволски пјесни, со свирки, со
тупани, со кеменџе, со мјешница или гајде, тамбура, со
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плјасание, хора, со урнебјес, или кровосмешение, роднини се зеле, или от петнаесет години долу биле, или во
посниј дни, кога не дават закон христјанскиј, или прво
они се затвориле, или младоженци се неќеле, или во великиј пост свадба чиниле, или во петров пост, или во богородичин пост, или во божиќниј пост, - у таквија грјеховниј работи свадба ако правиле, таја свадба не ет благословена, и не ет хаирлиа това зачатие, и това рождение,
што ќе се родит дете, това јет хаирсис, све угурсус.“ И
сега непосредно овој преод кон милозливост: „Христјани Божиј, чеда свјатија цркви восточнија, братја мои, пошто сте јазик свјат, царское свјашчение, избранное семе,
искушено злато, почто сте искушени седмерицеју, зашто
погано празнувате, свадбите погано ги чините, зашто не
знаете јеле свадба јет основание? Оно требет да биде со
празнование, пошто тако јест что шум празнујушчаго.“
Расправањето, по онаа развиканост до споменувањето на
угурсузите, навлегува вака во тихо пристаниште.
Но и од едно друго чувство му извирале по некогаш на Кирила црковнословенските созвучја: тогаш кога
при убедувањето на верните како самиот длабоко во себе
да бил недоволно уверен во силата на своите разлози. Црковнословенизмите тогаш му иделе нарачани за беспоговорно заклучување на работата, нивниот чудодеен звук
требало да ги потсети простодушните зјапачи дека останува уште колку да се каже за тоа, што на жалост не може
да се изрази со прости зборови, таинствено заклучено во
тие недостапни за нив формули. Расправајќи за чудото
Христово со петте леба, Кирил во една кратка реченица
кажува дека тоа и денеска може да се повтори и ја завршува нагло реченицата имено со една таква формула: „И
денденеска тој Христос стоит, и тој благослов может и
сега да бидет, така и болша стих.“ И овде се потврдува
старата забелешка дека таму каде што нема доволно разлог добро дојдува еден убав збор. Што ли сѐ само не можело да се загатне за Кириловите пасоми со она божево
„и болша сих“!
Оставајќи ги настрана цитатите од црковните книги, што Кирил ги приведува како авторитетна поткрепа
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на своите излагања, црковнословенизмите во неговата
лична реч се апсорбирани по еден таков начин, што да
не се чувствуваат како механички прикрпувања, ами му
извираат спонтано и често толку наместо спрема потребата на говорната ситуација. Ова својство на Кириловиот
јазик особено добро ќе се сети, ако се направи споредба
со јазикот на Јоакима Крчовски, во кој навистина не може
да се забележи таква стилска осмислена слеаност на црковнословенизмите со народното кажување. Личноста на
Кирила го постигнала тој сплав, тој е создаден веќе како
еден начин на секидневно говорење на таа личност, а не
како нешто барано во текот на пишувањето. И во тоа народското звучење на Кириловата реч е толку изразито, по
ритам, по спотеран збор, по чисто емоционален сигнал,
што наполно го обгрнува црковнословенското, си го опсебува, го потчинува на својата законитост, го прекрива
со своето селско кувче. Имаме во овој поглед една посебност на Кириловиот јазик во склопот на оној процес на
проникнување со црковнословенската стихија што по поинаков начин и со поинаков резултат се вршеше кај други
наши пишувачи во минатиот век. Затоа, и покрај честата
употреба на црковните јазични елементи, тој јазик останува превосходен извор за изучување на нашата народна
реч, во нејзината сликовитост, мелодика и синтакса.
Кирил е примитивен писател, но тој е пак стилист,
со жарче. Некои текстови во неговите книги се „приведувани“ од други црковни извори, но и во тие случаи не се
работи за обичен превод, ами за слободно прераскажување
на прочитаното. Прашање е впрочем до колку Кирил вооп
што можел коректно да преведува. Но и друго нешто ја
предизвикувало кај него споменатата постапка: едно повлекување по расказот, вживување во него, што го терало
да му наоѓа и свој израз, со кој поспонтано ќе се предаде
неговото интензивно доживување на лектирата, возбудувањето над туѓиот текст. Во словото за утешение на грешните, преземено од познатиот црковен писател Илија Минијат, можат да се забележат некои многу изразити места
имено на такво обележување на расказот со личен стил,
со сврзуваа што ги потскажува темпераментот на преведу-
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вачот. Така кај Минијата се расправа дека неправедно изгнаниот Кориолан „подигна војна против неблагородното
отечество; почна да се бие, да победува, и како победник
да пристапува кон Рим, кого што од сите страни окружувајќи го, го посадил, притеснил, се качил прв на градскиот
ѕид, држејќи во раката обнажен меч, дишејќи со јарост и
убиство, и заплашувајќи градот до основа да го разори, а
граѓаните сите да ги посече и во нивната крв праведниот
свој гнев угасувајќи го, неправедно нему од нив направената навреда да ја одмазди.“ Еден ваков период веќе сам
по себе претставувал голема тешкотија за совладување со
народскиот збор на Кирила. Требало тој некако да се крши.
Но еве како е тоа направено на ова место кај Кирила: „и
он отиде во чужда држава, узе војска многу, па се врати на
Рим да биде, да тепат гражданите без милос, да не пожали
ни малого ни големого, ни мушко ни женско – все под сабла да постелит...“ Кирил не оди, значи, по пат на сечкање
на периодот, на негово упростување со делење на куси
приредени отсечоци, - тој го прераскажува и тоа така што
во јазикот на својата средина подбира изрази, соодветни
за една ваква ситуација. И затоа не случајно ги сретнуваме тука оние изрази со кои се предава стравотијата на колежот во нашиот народен говор и во народната песна: „да
не пожали ни малого ни големого, ни мушко ни женско“
– е токму една таква штампа од народната поезија, исто
како што она „все под сабла да постелит“ нѐ потсетува на
стихот од песната за Кузмана Капидана, настаната во Кирилово време, - „Дебарон да го постелит.“ Ваквите слики
многу појарко го предавале за самиот Кирила неговото доживување на случката, отколку едно просто преведување
на зборовите на образецот, што тој исто така можел да го
стори, макар и со нужното упростување на периодот. Но
баш ваквиот избор говори за вроденото стилско чувство на
Кирила, кој и подборот на зборовите и нивниот мелодичен
тек го создава во присен допир со својот јазичен медиум.
Еден особено убав пример во оваа смисла претставува Кириловото раскажување на познатата евангелска прича за богаташот и сиромавиот Лазара. И тоа не е
некакво забрзано соопштување на случката, ограничено
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на сликите што ги дава евангелието. Не, Кирил тука не
брза, знае тој како се раскажуваат во неговиот народ приказни, ја фаќа тој нужната бавна интонација, има време
да се дојде до поуката. Во приказната треба да се ужива,
тогаш таа го постига своето право дејство. Тој ги разработува со подробности ситуациите што ги носи библискиот
мотив, бара епитети во кои подобро се изјаснува чувството, врши дури некаква до права мерка погодена, потсвесна стилизација на јазикот – за придавање на поголема
тржественост, не само со внесување на црковно-словенизми, ами на пример и со почесто испуштање на членот.
И сето тоа е соживено со едно така типично движење на
гласот при старско простонародно прикажување – да се
знае каде да се подзапре, како да се поврзе, да се остави
малку време и за издив и да има кога човек да си ги избрише солзите, ако баш му се нажалило. „Дојде заман,
умре сиромаот. Сиромасите му закопаа снагата халосана,
а душата трпежлиа анѓели пееиќи му ја отнесоа у рај, у
пазухи Авраамови во хубавинја вјечна. Умре и богатиот.
Богатите му закопаа снагата, а ѓаволи му узеа душата, сефалијата душа негова, му га отнесоа во џехнем, во вечна
мука.“ И удвојувањето на синоними од народниот и црковниот јазик иде тука не случајно, а му е потчинето на
тоа вродено чувство за ритмичките засеци на народното
прикажување: „Те молим, татко, отче, прати го баре во
мој сарај, у моја куќа, нека кажет како се мучим ја вамо,
нека им кажет, зере имам дома пет браќа, ми је жал за
ни, да не и они дојдат во овоја место мучно...“ Но колку
му одговара сега натаму на Кирила да ја земе улогата на
отца Авраама, да може – спротивно на Златоуста кој ја
подвлекува баш благоста на Авраамовите зборови – и со
извесно притаено ситење да му се обраќа на безверникот
и на бездушникот, да придаде тука малку солца своја, од
својот малку корав нарав: „Иктиза не ет да го пратим Лазара...“ – вели тој. „А твои браќа ако не веруат книгите си
и даскалите си, и они нека дојдат при тебе, и нив ги берет
местото, и уште мнозина берет тоа место, не се наполнует никогда“. Ете го Кирила што не се спогодуваше со
„кметинкете“, неизбежен личен печат му дава тој на ова
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раскажување, не да останува на некакво просто соопштување на содржината на стопати чуена приказна.
Вживувањето во проповедта го води Кирила и
кон вакви усмирувања на темпото, но уште почесто кон
брзаците на речта, каде што луто прскоти пења. На виолентниот калуѓер тоа му лежело, да дојде до засркнување
од гневно трупаните зборови: „Затова паѓа град, и заради
други поганштие што се чинат: или скришом се фрлило
копиле, или скришом се утепал некои некого, јем не се
знает кои или се клеветите меѓу себе, или гараз држите, не се проштавате, или причесна неисповедани земате,
или у црква унутра мирски песни пеете, или сиромаху,
или сакатому, пелтеку, шушкавому, будалому, грешному се смеете, шегате го, пудите го, задирате го, со него
јегленџе чините, - и за други грехови таквија, затова идет
гнјев божиј на сини непокоривија.“ Во тишината на отпатниот Марков манастир биле некогаш бележени вакви
бучни зборови. Но се гледа дека тие биле прво изговарани под високите сводови на старата црква, на сведен кога
се полнела, а кој знае – можеби кога црквата била празна,
- па јачеле во кубето со предупредителен одек. Барал Кирил начин како да ги штрекне малку со гласот тие „сини
непокоривија“, синковци бечварковци.
Развивањето на периодите во црковното беседништво не минало без да се токоса со селанските зборови, приговорки и извици на Кирила. Тоа несомнено
благотворно повлијало на неговата реч, без да ја направи
шаблонска. Се чувствува тоа особено во ѕидањето на реченицата со поврати, повторувања, доградувања, дури не
се досети ритмички заоблена целост. Тие доградувања,
со изненадности во редењето, народски впечатливи, сведени понекогаш до емоционалната содржина на еден
извик, го чинат посебно интересно Кириловото слово:
„Илада кабаети да имал чоек, најпосле се покаил, шубе
учинил, за греот плакал, со све срдце пришол при Бога,
духовник што му заповедал држал, и смрт му дојде, го
затече таков, тој чоек селамет имат, спасение наоѓат. А
пак илада добри работи да има чоек, милостинја да дава,
да постил постови, калдрми да правил, у црква да има
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да ходил, чистота да имал, ама најпосле ако се растурил,
со мае, или во лјутина не се проштаал, или во пијанство,
или во хај-хуј, или во блуд, по лош пут, во нечистота ако
го затече смерт, отиде у ѓаволски руки.“ Подбирањето на
подробностите притоа открива не само жива речитост
ами и едно несомнено поетично чувство, што може да
предизвика во нас од звук на лирска засегнатост: „Ако
мије не исполниме закон Христов, не смо ни христиани.
Пошто не смо христиани, а заошто сме? Пошто не смо
Христосови лјуди при Христа во рај не можемо да идемо.
Пошто не ќе идемо у царство небесное, а зашто се мучимо на овој век, зашто постиме, зашто се крштеамо, зашто
се закопуемо, зашто за душа давамо, зашто од други
вери мучени биднуемо, зашто от калдрма долу слезуемо,
зашто зелено не носимо, зашто хубаво не носимо, зашто
от Турци помало зборимо, зашто каде нѐ јахат и газат трпимо, зашто!? Нели за Христа?“ Во овој мал текст, како
во тмникава срча на манастирско прозорче, можеме да
го согледаме не само она што е суштинска општествена
свест на Кирила, ами и она што тој прост човек го носел
заложено во себе како жива поетска дарба. Без неа немаше овде да дојдат такви слики за изразување на потиснатоста, што нема да се најдат во црковните книги: само на
Турците им е слободно да одат сред сокак, само тие смеат
да се облечат во зелено. Без нагонската сила на таа дарба
немало на Кирила да му се отргне ни оној извик – зашто
хубаво не носимо! – кој толку не се согласува со неговото
настојување во целата проповед да се затврди христијанската смерност и скромност. Го гледаме овде оној Кирила
што во писмото до кнез Милоша се издишува: „обретаемсја под иго агаренское неносимое“.
Во словото за празниците има неколку страници,
во кои народскиот начин на кажување, својствен за Пејчиновиќа, е особено чисто изразен. Се работи за описи
на извесни случки во селскиот живот, за изнесување на
разговори меѓу селаните, што Кирил сам ги слушал и
учествувал во нив. Во нашата книжевност тие страници
ќе останат забележени по тоа што за првпат даваат една
слика на нашето секидневје. Во склопот на словото на Ки-
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рила тие исто така земаат посебно место, излегувајќи од
рамките на традиционалната црковна проповед, свртена
кон поуки од поопшт карактер, и кон примери од светите
книги. Интересни се тие места како слика на народниот
живот во почетокот на минатиот век и за историчарот и за
етнографот: се расправа за незгоди околу причестувањето, зашто го нема попот до пладне да дојде, „осом села зел
попуат“, за односот спрема таквите божји служители, кои
го држат требничето но не можат да го баталат ни ралото,
се говори за амајлии, вражања и за уште цел ред ѓаволски покуши. Тука веќе Кирил може многу послободно да
ја изрази наклоноста кон шарен-писан збор. Тој не само
што знаеше згодно да се послужи со народна поговорка
(похарно у празна тиква да дуаш, дила неслушливога да
учиш!), ами овде ќе знае на згодно место и сам да ја создаде. Едни зеле, вели, па закачиле од волк заб да ги чува
од лошото. И се шегува: „Вук да можеше да чува чоека,
свакиј во куќата по еден жив ќе ранеше да го чуват.“
Она што стилски особено ги обележува споменатите места е дијалогот. Пејчиновиќ прв им дава на нашите
селани право да говорат во печатена книга, и тоа во таква
во која тоа селско средсело останува окружено од тропари, кондаци и молепствија на божјите угодници, иако се
од друга страна и божјиве угодници избирани не случајно, ами како поближни, посвои на јуначкото земјоделство,
заштитници на лозја, градини, свилени буби – св. Трифон,
св. Нифонт. Не е така безначајно едно вакво директно изнесување на селските муабети во кориците на книга што
треба да спаѓа во црковно-поучителните дела, и самото тоа
може да побудува кон иследување на обрасците што можел
во тој поглед да ги најде Кирил во својата лектира, ако веќе
не ја сфатиме сета работа како резултат на неговата наивна
неинформираност што каде спаѓа. За забележување е дека
во втората негова книга „Утјешение грјешним“ не наоѓаме
такво нешто, иако во словото за како треба да се прават
свадбите можела да се вметне некоја сликовита сцена од
родот на споменатите во Словото за празниците. Колку
дури тогаш ќе имаше да се скандализираат богословите!
Како и да стои работата во однос на прашањето дали и до
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колку биле престапени извесни граници, за нас е во случајов многу среќна околноста што можеме да го видиме
Кирила како директен пренесувач на извесни случајни
расправања. Неговиот дијалог е извонредно живо обележен со својствата на народниот говор, тој сочинува посебна слач во стилот на Пејчиновиќа. Впрочем овде тешко се
дава да мислиме на некаква транспозиција, толку е самиот
прикажувач слеан со примитивниот човек: како зборовите изговорени од некогоси Трајчета или Трпчета да дошле
сами и да си легнале на хартијата, за да бидат читани некогаш од оние што ќе посакаат. Тие разговорки најмногу и
го привлекуваат слухот на Кирила, тие се во кои тој целиот
внесен учествува, трае да не му побегне ни еден збор, дури
не извика дека отишол окат по слепого „поминиште ради
сујетнаго века сего“ или дури не го рукне она свое „бааа,
и ја вјерујем!“
Едно навистина интересно средсело претставува
стилот на Кириловите писанија во кои црковнословенското се братими со простонародната говорна стихија.
На тоа средсело хрисимите монахињи, сакале нејќеле, се
повлечени да играат едно оро со селски чупи и невести,
на кои им тропкаат наланите и им ѕвечкаат нанизите. Но
да не заборавиме дека во она време не само кај Кирила
имаме едно вакво вкрстување на простонародните претстави, на простонародната духовна изнаодливост – со
претставите што ги всадуваше црквата. Доста беше народот да дојде до извесен збор, особено да почне сам да ги
подига црквите, што порано не можеше, да се почувствува стопан во нив – па неговиот начин на претставување да
се наложи во допирот со светите рабоќе. Најупадливо е
тоа во зографијата на селските цркви правени или обновувани во минатиот век, во која се пречекоруваат препораките на ерменијата. На црковните ѕидишта се гледаат
сцени што треба да подејствуваат на народот во истата
онаа смисла во која Кирил ја управуваше својата проповед. Насликана е, на пример, бајачка а ѓаволот, натемаго,
ѝ се погани во каленичето каде што таа ја гаси жарта. Не
е возвишено, ама треба да се признае дека многу поупечатливо дејствува на селската душа, отколку да се преда-
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ва истото со средствата на продуховена живопис. Интересно разнообразување на наследената црковна живопис
се забележува во некои случаи – со внесување на актуелности. Во Бигорскиот манастир е прикажан пеколот и во
самоти средето на групата грешници, како централна фигура стои еден голобрадец облечен во френк-пантоломи и
со врска на вратот. Впрочем тој се држи доста спокојно за
местото во кое се наоѓа. Во селската црква во Кучевишта
тоа место му е дадено на еден бег со дебел пискул и ќостек. Таквите и Кирил не ги припушта во рајот. Та така, не
е Кирил сам, ами во едно движење – тоа е еден пробив
на простонародниот вековен начин на претставување во
сферите повиши од приказната и поговорката, направен
во едно меѓувреме дури не стасале нови мудреци, тие со
френк-панталомите, што ќе наложат како важечка една
нова мерка. Но и она сепак беше некаков стил. Го обележи тој едно време, па со тоа и во однос на Кириловите
писанија живоста негова ќе остане секако и потрајна и
позначима.
4.
Словото за празниците, оригинална проповед,
најјарко го претставува кругот на Кириловите сфаќања,
неговиот мироглед. Самиот начин како се изнесуваат
тука неговите разбирања, како се бранат и како се налагаат, ни дава можност уште поживо да вникнеме во она што
е свесната содржина на неговото становиште.
И покрај несоразмерноста на деловите на проповедта, покрај некои преповторувања или заплеткувања,
мислата во неа следува одреден тек и не останува непотчинета на извесно композиционо начало. По уводниот
дел, во кој се потсетува на христијанскиот долг и се даваат совети како треба да се празнува сведенот, смерно
и молитвено, но се констатира дека луѓето постапуваат
сосем поинаку, беснеат на празникот, се опиваат, курбани колат и мислат дека така му угодуваат богу, - по едно
предупредување дека затоа секој ќе полага сметка на оној
век, како што полагал немилосрдниот богаташ, - проповедта се одвива главно со задржување на некои празнич102
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ки дни, на Водици, Прочка, Велигден, пак со изнесување
како е, а како треба да биде по црковниот ред, и завршува
со разлагања што е препорачливо да се прави за да има
добар ќар и бериќет, за да биде годината од бога блосовена. Водејќи ја така својата реч, Кирил се нафрла остро
против народните обичаи сврзани со извесни празници,
против различни суеверја што ги прават луѓето надевајќи се, „безумни“, да се претпазат така од несреќите
и поразиите, - додека спасот е само еден: придржување
до христијанските правила на живот, молитва кон бога,
подајание богу. Проповедта е спроведена во живо, згорештено спротивставување на тие две разбирања: на мислењето и постапувањето на простиот човек и на она што
со таква нестрпливост сака Кирил да го затврди во неговата свест како божја порака, како содржина на вистинско
христијанско обнесување.
Тоа судирање не е претставено во некаков обоп
штен вид, ами живо конкретизирано, секогаш со имање
пред очи на одредена случка, предоживеана така што
дури и лицата на учесниците во неа му се мрешкаат пред
очи на говорникот, подбудувајќи ја неговата проповедничка јарост. Наместа добиваме просто впечаток дека
имаме едно селско борење, надитрување, во кое наспроти
Кирила се засукал некој со размавтано доламче. Добро го
познава Кирил својот противник, селскиот лисец што се
прави недоветен, што си го знае и си го тера своето. Му
ги знае слабите страни, но му ја познава и неподатливоста на разумна поука, тврдоглавоста, неразбирштината.
Многу е интересно од друга страна тоа како тој, и
пишувајќи ја проповедта, наменета за пошироко распространување, не може ни најмалку да се оттргне од костецот
на својата најблиска околина. И самиот полупримитивец,
тој мисли пред сѐ во претстави. На она место од проповедта, каде што зборува против носењето амајлии, тој се
возмутува посебно од тоа што некои „и от хоџи писмо
узеле, окајание.“ Па извикува: „Тој ли ќе те чува? Тој не
можеше ни своата челад да дочува, токо кога им дојде
смртта, изумре.“ Мислата му се запира, значи, веднаш
на еден одреден оџа, на некој тука од торбешијата околу
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Марковиот манастир, се зема неговиот случај како да им
е бездруго познат на сите што ќе ја читаат проповедта.
Ова вакво мисловно неизделување од најтесната средина
во која живее Кирил, се гледа не помалку интересно и
од начинот на поставувањето на неговата сопствена личност во проповедта. Тој ги знае што се и како се луѓето со
кои има работа, но и тие си го знаат. Некои од нив не се
скраја од мислата да го натепаат попот што се забавил на
Велигден со причесната, да за Кирила ли нема да речат:
„Така кажует, ама белки не ет така.“ Или уште полошо:
„Кирилл у Теарце белки научил, или во Марков манастир
у торбешите зар разбрал, да нам ќе каже.“ Наменувајќи
ја проповедта за поширока „публика“, тој не може да се
откине од она што е збор чуен во најблиската средина.
Го гризе поради сево ова сомнение во уверливоста на своето кажување пред оние со кои живее и кои, по
старото правило, тешко ќе го признаат за пророк. Говоревме порано дека честото повикување на Светото Писание, употребата на црковнословенски формули, потсетувањето дека сѐ што кажува стои во светите книги, па кој
не верува ете му нека види, нема лага, посочени му се и
зачалата каде се наоѓа, - дека сето тоа иде од една живо
чувствувана потреба да се постигне спрема средината
дистанца што треба да му ја даде на неговиот збор нужната уверливост. И сепак Кирил го чувствува тоа недостаточно за воздејствување на неподатната селанска душа.
Затоа тој бара да ги погоди во неа жиците што поскоро
ќе ја приведат до втреснување. Во тој напор тој и самиот
издава едно такво богочувствување што не е многу различно од она кај луѓето што ги поучува.
Добро знае тој дека селанецот залага на бога со
извесна сметка, за да види и самиот некакво фајде. И затоа веќе во почетокот на проповедта, патем, им споменува на верните: „нафиле си го арчите арчот“, кога го
празнувате сведенот со песни и бесување, „не го молите
светецот, токо го налјутуете, и тој не ве измолует пред
Бога и не ви поможует“. И на други места тој пак ќе потфрли дека нема ќар за онега што не ги спазува правилата
на христијански живот.
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Во уводот на проповедта Кирил се зафаќа претходно да отклони една битна забелешка искажувана од
„бедни сиромаси слепи“: „кој бил на тој век, да видел там
и дали је ка што кажуат!“ Приказната за убогиот Лазара, што следува по тоа, треба да отклони секаква трага
од такво сомневање. Во таа приказна Кирил го потсилува моментот на застрашување на оние што не познаваат
бога и што не зачитуваат поуки како што е неговава. „А
твои браќа – му вели Авраам на богаташот – ако не веруат
книгите си и даскалите си, и они нека дојдат при тебе, и
нив ги берет местото, и уште мнозина берет тоа место,
не се наполнует никогда.“ Педагошкото дејство на вакви
потплашувања не го испушта и натаму Кирил од предвид. Неговото паство ги начулува на таков збор поостро
ушите, отколку на какви да било вешто водени уверувања. Па и Христос дошол од оној век, продолжува тој, и
самиот Свети Дух „прати хабер“ да се напише неговото
евангелие. А ако се најде некој и по ова да не биде уверен
„и ја пак – вели – со него немам работа. Да можам да го
научим, харно, да будеме оба при Христа, ама ако неќе,
уште поскраја нека идет неверниот от мене.“
По едно вакво расчистување на поимите, вооружен со авторитетот на евангелското слово, Кирил пристапува кон решително расправање со различни истапи, невоздржаности, неразбраности околу празниците, почнувајќи со Водици, кога некои в црква стојат а веќе мислат
кого ќе го искапат надвор во вода. На Прочка се проштаваат со пријателите а не со „гаразлиите“, за велици пости
се готват како што не треба, гледаат на поклади за три
дни да се најадат и напијат, потот не го држат како што
треба – со жените спијат, не се исповедуваат, нити знаат како да се подготват за причесна, курбани колат и на
тоа се надеваат иако бог сака „бескровна жертва“, држат
дни што не се за држење и дури попот го принудуваат да
не ора во четврток, зашто така нашле од стари и така ќе
прават, амајлии носат, на Велигден се опиваат, ора играат, пеат песни ѓаволски, - па како можат тогаш да имаат
прокопсија? „Ја грешен Кирил, што писах овоја писмо на
ваша милост, ја видох мнозина – на овој велиј ден се по-
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болеа, једни от првиот ден, једни от вториот ден, једни
беа живи до две недели, једни до једна недела пак умреа,
једни шест недели лежаа пак оздравеа за покајание.“ И
како нема да биде така – вели Кирил – кога причесната
ја земаат недостојно: „зашто недостојно се причестуемо,
затова и штета и наоѓат, а штетата ни ет заради грехот,
зашто сме се прилестиле недостојно, не сме поброиле
тјело и крв Христова.“
Во сето тоа расправање Кирил намовнато го следи
држењето на оној негов селски недоветен опонент, што
си го тера своето, та како да му лови веќе и најмала промена во изразот на лицето, што може да открие некаква негова скришна мисла, резерва пред уверувањето. Го
лути непослушливоста на онега за чие добро тој си ги
корне градите, го прави јадовит, го тера да го исчека со
извесно задоволство моментот кога со полно право, веќе
и поради самото тоа што е за негово добро, ќе може да
му упати некоја закачка, досетка, јадовита забелешка па и
тежок збор. „Једни гледам ставиле на глава на иманје лук,
једни зеле от волка зуб, други и срдцето, па го носат како
свјатинја...“ И на тоа иде онаа гласна насмешка: „Вук да
можел да чува чоека, свакиј во куќата по еден жив ќе ранеше да го чува.“ Тој го следи разговорот за бабини деветини: „Велаќим, имат једни мужи што прашуат жените
како је веков, кое фелат и кое не фелат, и вели: „Моата
баеѓи признаует от ваквија работи.“ Па другиј безумен му
велит: „Јелбете, је дал Господ ум, повише запаметила.“
И веднаш иде јадовит коментар, со изблик на непосредно реагирање: „А окајане, запаметила ѓаволското, дали
запаметуе божиото? А ти, безумне, што веруеш жената –
заплашува Кирил – ти ќеш како Адам што послуша Ева,
па ги испуди Господ от рај!“ Работата превршува секаква мера, и трпението мора да се исцрпи, кога ете такви
„простии сиромаси христиани некнижни“, но по нарав
„сини непокоривија“, што си го знаат само она „што сме
нашле ќе држимо“, го присилуваат и самиот поп да ги почитува нивните празноверици за неработење во одредени
дни. Се ужаснува и врие Кирил од тоа: „Олеле безумие!
Олеле безвјерие! Олеле безстрашие!
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Интересно е како тој се претпазува да не и во изнесеното во неговата проповед најдат некои итруманци
повод да ги постават работите како што ним им сече умот.
Опишувајќи ја случката кога селаните во некое село го
чекале до пладне на Велигден попот за причеста, а него
го нема, па му се лутат, - тој соопштува како им рекол
дека нема потреба да го чекаат попот, можат и сами да
си се причестат, стига да се проникнати од верата дека
земаат снага и крв Исусова. Но ете иде натаму во проповедта местото каде што се расправа за прибирањето на
бериќетот и за тоа дека треба од него прво да се издели
„божио захире“, она што е ред да се даде на сиромаси, на
манастир. И сега му паѓа на Кирила на ум да не се сети
некој па она директно општење со бога, без посредство
на поп, што тој го допушти при причесната, да го возведе
во правило и да го примени и на овој случај, што би било
многу непријатно за попската професија. Затоа тој брза
да отклони една таква помисла: „Јем ако речеш: „пошто
ќе дадем нешто Богу, што ми требет попа да викнем, што
е попот, Бог ќе го приимат и без попа!“ – немој и това
да речеш, зашто по једен јесап, по человечеству, и попот
јет како нас чоек, велаќим лјуди, и Бог го отреди да биде
ходатај между Богом и человјеком. Така му беше ќеф Господу: остави једни лјуди да скитаат, да идат ѓах каде Бога
ѓах каде чоека. Каде Бога кога ходит, молитсја за лјуди и
велит...“ Веленото е една црковнословенска молитва дојдена токму наместо, со онаа намена – во неразбраните
зборови да сетат луѓето и една тајна смисла во посредството на попот при прибирањето на божјата вересија.
Кириловиот бог, кој води сметка за своето „захире“, ги носи типичните црти на селански господ, како
што живее во претставата на примитивниот човек. Тоа е,
кога ќе се дувнат пред него црковнословенските кадења,
истиот оној старец што го видел Дели Петро на небо кај
си срка попара. Не му е ни кај Кирила туѓ на господа
оној начин на изразување на стар домаќин, со кој во приказната на Цепенкова му се обраќа на сина си Ристоса:
„Море, што така си се обацал, бре синко!“ Во сите свои
три ипостаси кај Кирила е тој единосушт по селската, те-
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товската интонација на своето слово. Кога сака Кирил да
му зазвучат зборовите со поголема тежина, ништо не му
пречи да му ги припише на самиот Бог Отец, кој потоа му
се обраќа вака на човека: „Кога ќе ти земем душа, каков
ќе те најдем и затечем, хубав или груб, грешен или прав,
чист или поган, каков ќе те затечем, таков ќе те пишем.“
На Бог Свети Дух човек може да му бара накнадни објасненија на поразбран јазик, како во овој дијалог: „Чоек му
велит: „Каков јест тој цар слави? Кажи ми хубаво да разберам!“ И дух Свјатиј хубаво му кажует, му велит: „Јакиот стопан, силниот стопан, тој стопан силен јест на џенк,
и свакиј рат или војска или некаквиј бој што да станет
супротивно јему, све ќе падне, зашто тој цар јест силен
во брани.“ Па и зборовите на Бог Син, кажани на Тајната
вечера, не само што слободно се парафразираат, ами и наново се изнајдуваат од Кирила. Кога така ќе ги обожестви своите искажувања, подруга сила ќе добијат за оние
на кои им се наменети. Христос знаел како треба да им
зборува „на чираците свој апостоли“, а Кирил знае каква
формулација да му препорача за пред селаните во Марковиот манастир: „Јете за тоа и Христос рече на свакиј:
„Курбан кога сакате да чините или да се молите за нешто,
да се сакате от мене, неќем да колете брави, почто ја сам
се заколуем за вас свакиј ден, а вије мојата снага да јадете
и мојата кров да пиете, овај новиј завет оставам вам.“
Кириловото слово за празниците завршува со едно
доста подробно задржување на тоа „како может да биде
бериќет по землја и да го чуват Господ от града, от слана,
от суша, от лоши ветрови, от много и безгодно дождие, от
тиќе што јадет и хабит, от свака лошотија.“ Ветувачката
да се оддели нешто за бога, „спроти бериќет и даванјето“,
е најдобро и единствено средство за тоа. Сѐ треба да се
прави со молитва: треба да се вика поп да чати молитва
над семето. Треба да се вика да го пречати гумното, „и
лозје кога ќе садиш и кога ќе го береш, све со молитва да
чиниш“, и така во која и да е работа. Да не рече некој дека
давачката богу може да мине и без поп. Поповите, вели,
„Христос ги назва сол. Пошто сат сол, она во свешто требет.“ Кирил приведува на народен говор некои молитви
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од требникот што се однесуваат на запазување на бериќетот: „От скачки, от лоши сојки, от града, от свако зло што
се пуштат на бериќети наши, заради греховите наши.“ Забележува патем дека „и уште други речови“ имало во молитвата, освен оние што ги соопштува. Но при една споредба се покажа дека тој приклал во молитвите и по некој
свој реч, за да се поопредели односот кон бога. На овега
човека – му се обраќа господу – прими му го ова мало
нешто што „пешкеш тебје ти праќат... и да му дадеш пак
и догодина свака хубавина, и пак пешкеш да ти праќат...“
Кирил укажува, како што се гледа, на заинтересираноста на бога како партнер во една обострана спогодба. Непреведени се оставаат во овој дел молитвените формули
што не се однесуваат направо на земјоделството, па како
такви малу и ќе го заинтригираат селанецот што треба
да се предрасположи за давање на божиот десеток. Од
секој род, вели Кирил, првото и челното треба да се даде
за бога: „да го дадеш на некој просијак, или во црква отнеси и раздади по лјуди, или по питачи, или по сиромаси,
или у некои манастир... ако имаш бостан, најсефте најголемата лубеница на просјаци да ја дадеш, после на забита помала да отнесеш...“ Но нажалост не се постапува
така, ами луѓето повеќе гледаат да ѝ се подмилкуваат на
земната сила, отколку да смислат бога. „Ако си сирома –
вели – го чуваш најхарното да го дадеш на некои ага или
некои голем кмет, да го фатиш преател, а да го пратиш
Богу не мислиш, што ќе го молиш да ти поможет да се
родит и до година, токо на чоека се надеаш а не на Бога.“
Професионалната коректност на Кирила е несомнена: тој
мисли како да се осигури и попското збиркање. Тој и самиот збиркал, навистина не лично за себе. Еден дел од
тој бир отпаднал и на печатењето на неговите книги, како
народна дотација. Се кажува дека во манастирот св. Атанас засолнал на скришно место пари, дванаесет илјади
гроша, никој да не ги знае, да не може скопскиот владика
да ги вчепка, но оставил нишан да ги најдат братијата по
неговата умирачка.
Со тоа што се изнесе како содржина на словото
за празниците се обележува во главното кругот на раз-
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бирањата изразени во Кириловите писанија. Да се бара
во нив нешто ново во смисла на европското рационалистичко просветителство од 18 век, како што некои правеа,
значи да се мине површно покрај сета специфичност на
Кириловата појава и да не биде таа опишана со нужната
адекватност. Се истакнуваше дека Кирил поучува да се
читаат книги, дека се бори против суеверјето. Но тие поуки се стара содржина на црковната книжнина, исто како
и непријазненоста против „бесовските“ народни песни,
како и разлагањата за божиот десеток, што ги има и кај
Кирила. Кога се укажува дека тој поучува да се слушаат
даскали, не треба заради правилното разбирање на работата да се заборават дека во „Огледало“ е напечатена молитва за кога дете ќе „заучи книга“ – која треба да биде
незаменливо средство за тоа да му фаќа умот на детето,
зашто инаку – вели – „виѓат диавол кој ќе да заучит книга
без богомолство, приоѓа, му украдуе памет от детето, да
не може да учит, да му иде назад, да заборава, да не прифаќа.“ Ова не значи дека Кирил, како и други негови современици „некнижни“, не ја сфаќал воопшто потребата
од светска школа. Во едно од писмата до кнез Милоша тој
моли да не му се замери за „недоумните“ зборови, зашто
не учел школо ами го минал животот „во гурбетлук во
место уничижении, во запустении свјатих црквеи и манастиреј“; ниту тој ниту друг некој знае да чита „београдское рукописание“ – зашто „необретајетсја светлое око,
понеже во тмје пребиваем, сирјеч не во сколјах.“ Но прашањето е во друго: што и како тој, така неук, изразил во
своите книги како нов однос кон просветата?
Книгите на Кирила, по она што е во нив одредена идеологија, не даваат основа да се мисли на некаков
навев од европскиот рационализам. Кирил е целиот во
една друга културна традиција: во она што зародено прво
во Грција, како настојување за воздејство врз простиот
народ, со црковнопоучителна проповед на јазик разбран
за него, се изрази и кај нас најмалку од кон крајот на
седумнаесеттиот век во ширењето на дамаскинарската
книжнина. Но ова не значи дека местото и значењето на
Кирила се одредува со едно просто поставување знак на
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еднаквост меѓу неговата и дамаскинарската дејност. Не
е никако правилно да се сведува овде прашањето пак на
пребројување на чисто мисловните компоненти, ставови,
формулации што ги содржат неговите писанија, па да се
констатира дека целиот тој репертоар се сведува на традиционалниот православен мироглед. Таа констатација
нема да ја објасни целоста на Кириловото дело и дејност,
како што таа се изразила во поврзаноста со еден одреден
и притоа необично важен момент од нашиот развиток.
Споменавме веќе порано дека и старите форми можат
во почетокот на едно преобразувачко раздобје да поберат нешто од новата содржина дури не бидат и самите
преобразувани соодветно со неа, дури таа не си го најде
правиот идеолошки крој за себе.
Времето на Кирила е кај нас време на повидливо
изразување на некои процеси што водат постепено кон
преустројство на економските, културните и етичките односи во нашето општество во текот на минатиот век. Со
бавното, но неизбежно вклучување на Отоманската Империја во процесот на европскиот капиталистички развиток – и во него се одвива преобразување во една своеобразна варијанта на граѓански живот. Придобивањето
на некои релативно поголеми слободи за христијанското
население во Турција во почетокот на минатиот век доведува и кај нас до можност за учество на пошироки слоеви
од народот во културно-општествениот живот. Неиздигнат уште до нешто повисоко во културна смисла, нашиот човек влегува во тој процес со она што го има, што
му е баштинето од деда-предеда. И тоа иде до израз како
никогаш порано. На културното поле тоа е оној извесен
пробив на примитивно-наивниот начин на претставување
и чувствување, така живописно изразен и кај Кирила, и
во Наказанието на Ѓурчина Кокалета, и во живописта
на подиганите и обновуваните цркви и манастири. Сето
тоа, се разбира, имаше извесна подготовка и од порано,
меѓу другото имаше таква подготовка и во однос на употребата на народниот јазик во писменоста, но сето тоа
дојде до пожив израз имено во споменатото време и тоа
тогаш како симптом на едно веќе длабински отпочнато
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општествено раздвижување. Не во некакво пласирање на
рационалистички формули треба да го бараме, значи, она
што како нов ја обележува и Кириловата појава, ами во
поврзаноста токму со тоа раздвижување, кое и на старите
формули им даваше нова функционална стојност. Нема
да се чека кај нас долго ни на едно подиректно усвојување на европските културни цености, - втората Кирилова книга веќе се јавува во време кога такви контакти се
на лице и спрема тоа кога нејзината идеолошка структура
веќе подлежи на изживување, - но од друга страна она
што го сторил Кирил токму така било барано од неговото
преодно време, одговарајќи ѝ на духовната состојба на
нашиот народ во тоа време, извирајќи од неа.
Посебно место му припаѓа на Кирила во однос на
оформувањето на нашиот писмен јазик. Имаше и пред
него извесна подготовка за пригодување на народниот јазик за книжевна употреба. Но тој е првиот што му дава
звучење на стилски лична доживеаност. Тој е роден стилист, типичен изразител на она што ја чини душата на
простонародното кажување. Заедно со тоа, и токму поради
тоа, кај него забележуваме за првпат една необично важна
појава во јазично-културниот развиток на една заостаната средина: се забележува по сушност творечки означен
контакт со другојазична материја, културно попрефинета.
Во случајов се работи за таков контакт со црковнословенскиот јазичен медиум, во други случаи може да се работи
за таков контакт и со неродствена јазична гранка. Имавме
доволно можност да видиме до какво проникнување на
простонародната и црковнословенската стихија се иде во
речта на Кирила, какво да речеме свое решение дава тој во
овој поглед. Мерката со која се приоѓа натаму во минатиот
век кон црковнословенското јазично наследство се менува,
сообразно со законитоста на општокултурниот развиток и
зависно од внатрешната мерка на самите пишувачи. Таа
внатрешна мерка, обележјето на личноста како таква, со
сѐ поинаква душевност, не е притоа нешто споредно, ами
има необично големо значење. Само творечки обдарена
личност може да постигне едно плодно асимилирање на
усвојуваното од јазично-културно поразвитиот медиум и
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со тоа решително да придонесе за побрзото културно издигање на својата заостанатата средина, која слушајќи го
новото од една таква личност го усвојува како нешто што ѝ
било својствено иако уште за сите неоткриено. На творецот
му е дадено да создаде таква слеаност, сплав, другите носат
само парчиња за неа, и, нажалост, со парчињата метал често пати и обична згура, што само го забава претопувањето.
Еден таков спој, такво емоционално доживеано жижнување, донесе речта на Кирила и таа во суштинска смисла со
тоа може да биде означена како еден квалитативен степен
во развојот на нашиот писмен јазик. Огништето на кое стана тоа жижнување е истото она огниште на кое се исковаа
реските стихови на народната песна за Кузмана Капидана,
настаната во Кириловото време. Се разбира овде имаме поезија – кај Кирилa проповед, еден вид примитивна публицистика, но обележена и со несомнено поетично чувство.
Познато ни е дека Кириловите книги се барале во
народот. Најдени се дури и преписи од нив. Но сѐ уште
никако не е иследувано прашањето, до колку е изразено
нивното влијание врз речитоста на последуваштата епоха.
Формата на религиозната проповед, своеобразно раздрусана од Кирила со шумот на грлатите гласови од средселото, останува уште долго време кај нашите писатели од
минатиот век една од основните форми на општествено
истапување. Таа вклучува во себе сѐ нови и нови елементи и погледи, сообразно со потребата на денот. Таа доживува особена примена во времето на црковната борба,
кога особено се наситува со црти на онаа граѓанска содржина што ја носи нашето национално раздвижување во
преродбата. Ја среќаваме неа, на пример, кај Григор Прличев кој можеби по Пејчиновиќа беше вториот така изразит
межник во време кога се нудеше една нова стилска синтеза, иако нажалост по ред околности во својата литерарна
работа се отклони од чисто народниот збор. Песната за
Кузмана Капидана нашла пат до Прличева; ако не непосредно на него, на некој друг што имал творечка жилка, па
макар да останал и безвестен, несомнено воздејствувала и
речитоста на Кирила. Но и таму, каде што немало поради
тешките историски услови, како кај нас, една навистина
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жива, непосредна и непрекинувана преемственост меѓу
творечките личности од различните епохи, пак не така
лесно се губело она што се родило како прочувствуван
збор. И ќе ни се случи, опинајќи се наново да се издигнеме до рамништето на продуховено уметничко вживување,
со изненада понекогаш да откриеме дека некој звук што
така среќно се влева во него – бил насетен веќе од некој
наш претходник. Тој не се загубил, бил запаметен од нашите предци, и нам ни бил предаден од нашите прости
татковци и мајки, од кои сме научиле да зборуваме. Имаше и во Кириловото слово што да се задума, да остави
трага во душата и говорот на оние што го слушале во некоја полутемна црква или го читале со јуначко сричање
тоа слово, – па да продолжи да живее во јазикот на потомството. Мало и скромно беше навистина завештанието на
Кирила, но тој сепак имаше што да завешта: зафрлениот калуѓер од Маркова Река и Лешок го чувствуваше тоа
како смисла на својот живот, борејќи се грчовито за еден
знак, за една вест од своето суштествување.
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За животот на Крчовски имаме сосема малку податоци. Не се знае годината на неговото раѓање ни на неговата смрт. Се претполага дека е роден кон средината на
18 век. Последната вест за него потекнува од 1819 г., кога
излезе од печат неговата книга „Различна поучителна наставленија“. Веројатно наскоро по тоа Крчовски умрел.
Забележани се некои спомени во народот за хаџи
Јоакима. Едно кратовско предание кажува дека татко му
се преселил од Кичево, најпрво во Самоков, отаде во
Крива Паланка и после во Кратово. Потврда за тоа дека
потеклото на хаџи Јоакима се сврзувало со Кичево, односно Кичевско, се наоѓаше во презимето на Крчовски
што се среќава на насловната страна на „Митарства“. Тоа
презиме се сврзуваше со турскиот изговор на името на
градот Кичево (Крчова). Во поново време се укажува и
на две други можности за објаснување на презимето Крчовски: прво дека би можело да биде изведено од името
Крчо и, второ, дека би можело да се сврзува со името на
демирхисарското село Крчово.
Нам ни се чини дека јазикот на Крчовски дава извесни укажувања што можат да ја потврдат веродостојноста на народниот спомен дека неговата фамилија потекнува од Кичевско. А М. Селишчев во својата студија
за хаџи Јоакима и за јазикот на неговите книги забележа
дека во тој јазик се среќаваат и елементи на централномакедонските говори. Меѓутоа, тој мислеше дека тие елементи се употребувале во самиот дијалект што лежи во
основата на јазикот на Крчовски и дека „во 19 век на се-
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вероистокот на Македонија тие црти од говорите на централна и западна Македонија излегле од употреба“. Како
такви црти Селишчев ги приведува: формите сум и се од
помошниот глагол, предлогот со, множинската наставка
–ови, партиципите како несол, рекол.
Но ова не е полниот список на западномакедонските елементи во јазикот на Крчовски. Една многу важ
на синтаксичка особеност што ги разликува западните од
источните говори е поставувањето во нив на кратката заменска форма пред глаголот во почетокот на реченицата
(му рече, го виде и сл.), како и поставувањето на формите
од помошниот глагол во иста таква позиција (сме биле,
сум видел и сл.) Таа особеност ја среќаваме во повеќе
случаи во текстовите на Крчовски. Сп. Во „Чудеса“: Му
се пишал на ѓаволот (Чудо 23), Сме стојале пред икона и
сме плакале и сме молиле пресвјатаја Богородица да ни
поможе (Чудо 66). Во овој текст се среќаваат и овие примери со употреба на предлогот од со посвојно значење:
това дете е от арапинот (Чудо 26), што му рекла душата от умрениот (Чудо 52). Крчовски ја употребува доста
често формата е за датив од личната заменка за женски
род: татко е, е рекле, а по некогаш и показната заменка
ова за среден род: ова чудо, ова осуждение. Исто така
кај него имаме и одделни зборови што им се својствени
на западните говори: праша, збор, надвор, фати, длабока
(вода), дома му.
Не е веројатно дека сите овие особености постоеле и во североисточните говори, па се загубиле во нив
за последниве стотина години. Исто така не може да се
објасни нивното присуство во јазикот на Крчовски со тоа
што тој можел да ги презема од текстови со кои се служел при составувањето на своите книги. Тие се среќаваат
спорадично насекаде, и во делови за кои е јасно дека се
препишувани од оригинали што немаат врска со Западна Македонија. Останува како најприродно објаснението
дека тие елементи се влезени во текстовите на Крчовски
од неговиот роден западномакедонски говор.
Како што се гледа од тие текстови, Крчовски во
нивната основа ги поставува североисточните говори.
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Според тоа треба да претположиме дека во североисточна Македонија тој живеел уште од рана возраст. Но тоа не
значи дека од неговиот говор биле истиснати сите западномакедонски особености. Тие можеле да се одржуваат
во неговиот домашен круг.
И така, споменот за потеклото на Крчовски од Кичевско ни се чини веродостоен. Не е веројатно дека неговото презиме било изведено од личното име Крчо. Да
е така, би очекувале да се јави тоа во формата Крчович,
како што е случај со презимињата на неговите „настојатели“ – Неша Маркович, Димитриј Филипович, печатени
на насловните страници на неговите книги. Наставката
–ич во тоа време била примена во нашата црковна и градска средина како знак на извесен „нобилитет“.
Се задржавме повеќе на прашањето за потеклото на Крчовски, зашто е тоа сврзано и со начинот на интерпретирање на еден слој зборови и форми во неговиот
јазик што укажува за западното наречје. Она што натаму можеме да го изнесеме како биографски податок за
Крчовски, се извлекува главно од насловните страни на
неговите книги. Се соопштува за тоа дека кај неговите
потомци се чувала едно време грамота (сингелија) за запопувањето на Јоакима, издадена во 1787 г. од скопскиот
митрополит Захариј. Неговата титула хаџи, што ја среќаваме на насловната страна на „Повест“ (1814), покажува
дека тој патувал во Палестина. Крчовски е наречен „даскал“ на насловните страни на „Повест“ и „Митарства“.
Народното предание памети дека тој бил даскал во Кратово. Во „Чудеса пресвјатија Богородици“ (1817) Крчовски
се наречува веќе „монах“. Во 1819 г., како што се гледа
од насловната страна на „Различна поучителна наставленија“, тој бил произведен во повисок калуѓерски чин
– „јеромонах“. Тоа е и последниот податок за животот
на Јоакима. И така, поголемиот дел од својот живот тој
го поминал како свештеник и учител во Крива Паланка
и Кратово. Списоците на претплатниците на неговите
книги покажуваат дека тој бил човек со доста контакти
особено во североисточна Македонија и југозападна Бугарија (Самоков).
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Јоаким Крчовски е составител на овие пет книги,
печатени во Будим: 1. Слово исказаное заради умирание
(1814), 2. Повест ради страшнаго и второго пришествија
Христова (1814), 3. Митарства (1817), 4. Чудеса пресвјатија Богородици (1817) и 5. Различна поучителна наставленија (1819). Првите три од нив се сосем кратки текстови што се поместуваат сите заедно на само 138 страни
мала осмина. Двете последни се пообемни дела. Содржината на овие текстови се состои накратко во следното.
Првата книшка, покрај проповедта што ѝ го дала и насловот „Слово исказаное заради умирание“, содржи уште
една кратка проповед – „Слово заради свјатое исповедание на сички христиани, на мажи и на жени“. И втората
книшка ја сочинуваат две религиозно поучни проповеди:
„Слово заради страшен суд божиј и второе пришествие
Христово“ и „Слово второе свјатаго пророка Данаила“.
Содржината на „Митарства“ е расказот за тоа како св.
Теодора, по својата смрт, ги минала дваесетте ѓаволски
митници (царинарници), додека влегла во рајот. На секоја митница ѓаволите ги мерат на терезија гревовите на
умрените и барат откуп за нив. На крајот се дава опис
на рајските предели. „Чудеса“ е збирка од раскази во кои
се прославува Богородица како заштитник на човечкиот
род од посегањата на ѓаволот. Во секој одделен расказ
се расправа за некое „чудо“ направено од неа. Најпосле,
„Различна поучителна наставленија“ претставуваат зборник во кој влегуваат како извесни слова на црковни отци
(Јован Златоуст, Василиј Велики и др.) така и толкувања
на текстови од Светото писмо и други укажувања. Еден
дел од текстот е даден во форма на одговори на поставени прашања, која често се ползуваше во средновековната
книжнина.
Крчовски е составител и преведувач на овие текстови, како што се соопштува во самите наслови на неговите книги. За „Чудеса“ е посочен директно и изворот,
тоа е превод на книгата „Арматолон Сотириа“ од атонскиот монах Агапиј, излезена првпат во Венеција во 1641 г.
Заправо Крчовски се служел со преводот на српскиот писател Викентие Ракиќ (1808). Тогаш кога поточно ќе се
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посочат изворите на текстовите на Крчовски, и кога ќе се
направи поблиско споредување меѓу тие извори и неговата
варијанта, ќе може да се донесе и поточен суд за правата
мера на оној напор што го направил тој при составувањето
на своите книги. Можеби тогаш во појасна светлина ќе се
покаже и она што би можело да биде својство на неговиот
личен стил. Но тоа сѐ уште не е направено.
Засега може да се каже општо дека повеќето текстови на Крчовски се одликуваат со течност на прикажувањето. Исклучок од тоа прави зборникот „Различна поучителна наставленија“, во кој јазикот е прилично грапав.
Се разбира, за тоа се заслужни оние обрасци со кои Јоаким се служел при составувањето на својот зборник, исто
како што се, од друга страна, таквите обрасци заслужни
секако доста и за течното прикажување во другите текстови на Јоакима. Словата во „Различна поучителна нас
тавленија“ се пишувани на еден повисок стил, во нив обично отсуствува расказниот елемент, па се разбира дека
претставувале посебен проблем за луѓето што ги адаптирале на народен јазик. Во текстот на „Наставленија“
црковнословенските елементи се застапени во поголема
мера одошто во другите книги на Крчовски.
Ако сакаме меѓу сите текстови на Јоаким Крчовски да изделиме еден што ги надминува по значење другите – тоа, според нас, не би биле „Наставленија“ ами
„Чудеса пресвјатија Богородици“. Можеме да ја сметаме
таа книга како прва збирка раскази или приказни преведена на народен македонски јазик. Тие раскази произлегуваат од традицијата на апокрифната литература – често
изненадуваат со една причудлива фантазија, делат многу
сличности со народната приказна. Поради тоа не е за чудење што тие станале толку сакано четиво во народот,
та книгата на Крчовски „Чудеса пресвјатија Богородици“
доживеала четири изданија.
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Приготвувајќи едно издание на текстовите на Јоаким Крчовски, можев да изделам повеќе моменти во врс
ка со неговиот живот и неговите дела, на кои досега не се
обрнало внимание. Ми се чинеше корисно да ги изнесам
овде наедно своите забелешки, кои инаку ќе бидат интерпретирани и во предговорот кон споменатото издание:
I. ЗА ВРЕМЕТО И ЛУЃЕТО
За животот на Јоаким Крчовски располагаме со сосем скудни податоци што ги извлекуваме од насловните
страници на неговите пет книги и што, од друга страна,
ни ги предлага народната традиција во Кратовско и Кривопаланечко. Иако од неговата смрт нѐ делат не повеќе
од сто и педесет години, ние за него знаеме толку малку
колку што за некои личности од Средниот век. Поради
тоа секој дополнителен факт во врска со неговиот живот
и дејност побудува интерес.
1. Преданието тврди дека Крчовски потекнува од
Кичевско. За прв и единствен пат ни се дава презимето
на писателот на насловната страница од „Митарства“
(1817), каде што е забележано дека книшката била преведена „трудом благоговејнаго в монасех пречестнејшаго Г.
Јоакима Даскала Крчовскаго“. Тоа презиме дава извесна
поткрепа за веста дека тој потекнувал од Кичево, односно
Кичевско (с. Осломеи), бидејќи тоа може да се изведува
од турската варијанта на името на Кичево (Крчова). Да забележиме во врска со ова дека таа варијанта е употребена
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во запис од 1846 година во псалтир што му припаѓал на
Шишевскиот манастир кај Скопје: „писал Аврам од Крчово, село Доленце Аголско“1. Како што се гледа од овој
запис, името на гратчето му претходи на попрецизното
определување на потеклото на еден човек од кичевските села. Дека варијантата „Крчово“ била обична и меѓу
Македонците во минатиот век, се гледа од тоа што Миладиновци ја употребиле во белешката при песната бр. 339
од својот зборник: „От Крчово, кун Дебарските места“.
Можеби не треба да се испушти од предвид ни тоа како
овој писател го акцентира своето презиме на насловната
страница на „Митарства“, каде што тој пишува „Крчовскаго“. Самото поставување на акцентот врз третиот слог
од крајот како да го поткрепува преданието за неговото
западномакедонско потекло. Познато е дека во полза на
тоа предание говорат и западномакедонските елементи
во јазикот на Крчовски. Нив ги забележа веќе А. М. Селишчев во својата студија за Хаџи Јоакима и за јазикот
на неговите книги.2 Меѓутоа тој ги објаснуваше тргајќи
од претпоставката дека тие особености им биле порано
својствени и на североисточните говори и дека „во 19 век
на североистокот од Македонија тие црти од говорите на
Централна и Западна Македонија излегле од употреба“.
Во своите предавања јас одамна сум истакнувал дека не
е веројатно тие особености, кои се среќаваат спорадично
насекаде во текстовите на Крчовски, да се загубиле во североисточните говори за последниве стотина години. Тоа
го кажувам и во својот предговор кон изборот на текстови
од Крчовски и Пејчиновиќ,3 каде што како најприродно
го сметам објаснението дека тие елементи се влезени
кај Крчовски од неговиот роден западномакедонски говор, којшто во неговото детство можел да остави извесни
трајни траги во неговиот личен исказ преку дејството на
јазикот на неговата фамилија.
Й. Иванов, Български старини из Македония, София 1931, 128.
А. М. СелиЩев, Хаджи Йоаким и язык его книг. Македонски преглед IX, 3-4, 133-155; X, 1-2, 118-142.
3
Крчовски – Пејчиновиќ, Избрани текстови, Скопје, 1963, 9-10.
1
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2. Според Ј. Иванов кај внуците на Крчовски во
Крива Паланка се чувала сингелија за ракополагањето негово за свештеник, пишувана на црковнословенски, издадена во 1787 година од скопскиот митрополит Захариј (Ј.
Иванов, меѓутоа, немал можност и лично да го види тој
документ).4 Во врска со ова ќе укажам на следната подробност што може да ја поткрепи донекаде веста дека таква
сингелија била издадена во споменатото време: Захариј
бил навистина митрополит скопски во тие години. Тој се
споменува во запис од 1792 година, во торжественик што
му припаѓал на Марковиот манастир: „Знано буди вам, о
читателие: сија книга обретаетсја у Скопска нахиа во манастир Марков свјатаго Димитриа. Да не дерзнет некој
злиј человек да ја украднет јакоже неции сотвориша во сеј
манастир: кој книга узе, кој мошти узе, и оста манастир
едино здание. Во време митрополита Захарија то бист“.5
Податокот е интересен посебно со оглед на востанувањето
на полниот список на скопските митрополити во овој период, како и во врска со нивната надлежност.
3. Се поставува прашањето за контактите на Крчовски со другите истакнати личности во македонската средина во почетокот на минатиот век. Списокот на
претплатниците за „Различна поучителна наставленија“
содржи во овој поглед убав податок, на кој не се обрнало внимание. Во него се забележани имињата на Петре
Теледур и Марко Теледур од с. Гари. Се работи заправо
за славните резбари што ги изработиле иконостасите во
Св. Јован Бигорски, Св. Спас во Скопје и во Лесновскиот манастир. Можеме да бидеме сигурни дека Јоаким се
запознал и лично со нив во времето кога го работеле иконостасот во Лесново (1811-1814 година).
Не сме во можност со таква сигурност да тврдиме
дека имало личен контакт меѓу Крчовски и неговиот
помлад современик Кирил Пејчиновиќ. Меѓу претплатниците на „Чудесна пресвјатија Богородици“ и „Различна поучителна наставленија“ среќаваме неколцина од
4
5

Й. Иванов, op. cit., 142.
А. М. СелиЩев, Полог и его болгарское население, София 1929, 143.
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Скопје и еден од Гостивар. Но Пејчиновиќ не се наоѓа
меѓу нив. Сепак е забележано во списокот кон „Различна
поучителна наставленија“, меѓу „спомоштествователите“ од Скопје, името на еден човек од средината на Пејчиновиќ – „Монах Михаил Пезовец“, којшто приложил
десет гроша. Михаил е споменат двапати од Пејчиновиќ.
Тој го придружувал Кирила при неговата посета на Старо Нагоричино, како што се дознава од натписот на еден
од десните пиластри на црквата Св. Георги: „Да се знае:
дојдох аз недостојни игумен Маркоманастирски Кирил
јеромонах и Михаил монах родом од Пезова, јун 1813“.6
Вториот пат Пејчиновиќ го споменува Михаила во запис од 1814 година: „Да се знает когај киниса Михаил от
Марков монастира у Тетово да просит. Ноќеа овде, зеде
2 книги харачински, една за него а друга за Ристота. Од
рож. 1814“.7
Ако не можеме да знаеме дали нашите први писатели во новата литература имале и некаков личен контакт,
нема причина да не претпоставиме дека тие знаеле еден
за друг барем преку книгите што ги објавиле. Пред сѐ, не
е исклучено дека книшките на Крчовски, издадени две
години пред „Огледало“, му го посочиле и на Пејчиновиќ
патот до Универзитетската печатница во Будим.
Интересно е прашањето до колку Крчовски и
Пејчиновиќ можеле да се угледаат еден на друг. Тоа прашање го постави, се чини со право, проф. Х. Поленаковиќ
во врска со влијанието на текстот на насловната страниА. М. Селишев, Полог..., 145. На истото место (белешка 2) е споменато дека Михаил бил претплатник на „Различни поучителни наставленија“ и се соопштува дека тогаш или подоцна бил монах (јеромонах) во манастирот Св. Архангел во Кучевишта и потоа даскал
во Куманово (1823). Селото Пезово се наоѓа во југоисточниот дел
на Кумановско. Не е исклучено, меѓутоа, дека кон 1813-1814 година
Михаил бил монах во Марковиот манастир, откаде што – како што
соопштува следниот запис на Пејчиновиќ – земал и „книги харачински“ за собирање милостиња.
7
Х. Поленаковиќ, Прилози за запознавањето на Кирила Пејчиновиќа. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот
– Скопје, V, 1952, N0 5, 8.
6
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ца од „Огледало“ (1816) врз насловот на „Митарства“ од
Крчовски (1817)8. Потешко е да се каже дали текстовите
на Крчовски оставиле трага врз содржината на „Огледало“ и „Утешение грешним“. Во „Слово заради страшен
суд божиј и второе пришествие Христово“ (Повест, 1814)
на Крчовски се говори, на пример, против крвната жртва
(курбанот) и пеењето на „песни дјаволски“, а тоа е еден
предмет на кој се задржува и Пејчиновиќ во главната беседа во „Огледало“. Меѓутоа, текстуални совпаѓања не можат да се установат. Кај Крчовски е споменатиот предмет
засегнат кратко и со општи формулации, додека Пејчиновиќ го обработува поопширно и со конкретни податоци од
секојдневниот живот. Вo вакви случаи секогаш може да се
работи за некој друг заеднички извор, зашто се тоа теми
што ја интересирале постојано христијанската религиозно-поучна литература. Еден таков извор се проповедите на
Јоан Златоуст (сп. Во „Различна поучителна наставленија“,
неговото слово „Зошто Христиани не держат чиста вера и
истиннаја“, во кое се осудуваат оние што празнуваат „како
еретици сос игри и сос песни дјаволски“). Во „Различна
поучителна наставленија“ наоѓаме одломка на словото за
Богородица од Илија Минијат, кое е адаптирано во целост
од страна на Пејчиновиќ во „Утешение грешним“. Меѓутоа, споредувањето покажува дека се работи за две верзии
и дека Пејчиновиќ не ја користел во својот превод одломката од „Различна поучителна наставленија“. Расказот за
воинот Таксиот во „Утешение грешним“ ги опишува ѓаволските баждарници, што е предмет на „Митарства“, но
тој расказ е земен од Прологот, како што кажува и самиот
Пејчиновиќ. Така, во сите овие случаи не може да станува
збор за директни позајмици.
4. Еден од главните спомагачи на Крчовски, кратовскиот трговец Димитрија Филипович, го има оставено
следниот интересен запис: „Знати сја кога идох аз Димишко у Пешта от Кратово 1817 маја 23 ден сос Нешоте Марков и Димитрија от Сечишта. Тога беше кол-агаси Мортеза
бег Алибегово син. Тогаја се штампоса Богородици слово
Х. Поленаковиќ, Страници од македонската книжевност. Скопје
1969, 99.
8
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грешником спасение, 1817 мај 23 ден“.9 Нашите хроничари од почетокот на минатиот век не го определувале времето со името на султанот и патријархот, ами со имињата
на локалните владетели и на владиците. И Пејчиновиќ во
своите записи го споменува Али-бега (покрај митрополитот скопски): „Писах сие во лето 1807 декемвриа 27 ден
при митрополита кир Антима во игоменство Али-бегово
време“ (Запис во Иловичката кормчија). Во запис од 1809
Пејчиновиќ го наречува Али-бега „Мељун“ (проклетник).10
II. ЗА „ЧУДЕСА ПРЕСВЈАТИЈА БОГОРОДИЦИ“
И „РАЗЛИЧНА ПОУЧИТЕЛНА НАСТАВЛЕНИЈА“
Понатаму ќе изнесам извесен број забелешки во
врска, пред сѐ, со структурата на двете најобемни книги на
Крчовски: „Чудеса пресвјатија Богородици“ (Будим, 1817)
и „Различна поучителна наставленија“ (Будим, 1819).
1. Првата од нив била особено популарна. Обично се посочува дека таа, како и „Митарства“, доживеала
повеќе изданија во XIX век. Нажалост, немав можност да
ги видам тие различни изданија на двете книги, така што
останува да се направи допрва споредување со првобитниот текст на Крчовски. Изданието на „Чудеса“ во Русе
(1867), што го погледав, покажува друг јазичен облик.
Веројатно и во другите случаи се работи за адаптација, а
не за препечатување.
За „Чудеса“ е посочен и изворот: тоа е превод на
третиот дел од книгата „Арматолон сотириа“ од светогорскиот монах Агапиј Ландос Критски, излезена првпат во
Венеција во 1641 година. Кај Крчовски е изоставен предговорот на Агапиј и не е споменато неговото име. Во тој
предговор се соопштува дека Агапиј ништо не измислувал, „ами како што најдов печатено во разни книги грчки и
италијански така и препишував“. Дека некои од овие сказни се заправо многу стари, можев да установам на примерот на Чудо 12. Мотивот за тоа како девојка сама си го вади
Й: Иванов, op. cit., 652.
Сп. За овие записи: Х. Поленаковиќ, Прилози за запознавањето...
7: Й. Иванов, op. cit., 125.
9
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окото, зашто нејзините очи станале причина да се разгори
спрема неа страста на заводникот, го среќаваме во песната на будистичката испосница, Субха (366 – 399) во зборникот Тхеригатха.11 Како што покажа проф. Х. Поленаковиќ12 Крчовски се служел заправо со српскиот превод на
Агапиевата книга, направен од Викентие Ракиќ (Венеција,
1808). Книгата содржи раскази за чудата на Богородица,
со посебен наслов и реден број за секој расказ. Меѓутоа,
иако последниот таков број на Крчовски е 66, бројот на
расказите во неговата книга е само 61 (наспрема 69 во книгата на В. Ракиќ). Крчовски ги испуштил текстовите под
бр. 22, 39, 40, 50, 55, 67, 68, 69. Расказите „О Јоанне Кукузеле“ (Чудо 20 кај Ракиќ) и „Чудо пресвјатија Богородици
бившее в горе Атонској в монастире нарицаемом Лавра“
(бр. 21) тој ги пренесол на крајот на својата книга, без да
ги нумерира. Иако ги извршил овие испуштања и поместувања, Крчовски не спровел доследно своја нумерација,
ами кај него по 19 следува веднаш 23 чудо, по 48 следува
52, а исто така е изоставен и бројот 65. Изоставањето на
текстовите не станало без посебна причина, ами е резултат
на една цензорска интервенција на Крчовски. Тој не ги допуштил во својот превод оние текстови за кои сметал дека
може да му се приговори од страна на турската власт, како
и оние што не му биле по вкус поради нивната премногу
скокотлива фабула. Меѓу првите посебно изразит пример е
расказот бр. 22 (О свјатеј обители Ивиров и о свјатеј иконе дверници) којшто, во верзијата на Ракиќ, завршува со
овие зборови: „Премда плаћају (монасите од Атос) многе и тешке дани Турком, но сасвим никога празна не пропуштају, и манастири и скитови равнеже. Всеблагиј Бог да
смилуе се молитвами Богоматере, да опровергне агарјанское насилие и преда Христољубивом царју, да престану
гоненија и тиранства, амин“. Во расказот бр. 21, во кој се
расправа за создавањето на Великата Лавра атонска, се
евоцираат настани од византиската историја од X век и
меѓу другото како Никифор војувал против варварите „и
Сп. Vesna Krmpotić, Hiljadu lotosa, Beograd 1971, 237-239.
Х. Поленаковиќ. За првиот превод од српската книжевност на македонски јазик. Македонски јазик XVIII 1967, 47-68.
11
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божиеју помоштију завладао Критом“, така што „освободи се свјата Гора страха варварског“. Крчовски го скратил
многу текстот, елиминирајќи ги ваквите места. Очевидно
тој не се осмелувал да ги вклучи во својата книга, како
што ги избегнал и расказите во кои се кажува за случки од
Крит од времето кога островот бил под венецијанска власт
(бр. 67 и 68). Чувството на срам и мерка кај Крчовски го
повредувале овие текстови: О кровосмешивој и чадоубијце, јуже Богомати осужденија освободи (39), О преданом
бесу еште во утроби матернеј (40), О мужу и жени, сохраншим девство в супружестве (50), О соблудившем клирике и утопившемсја в реце и от мертвих воскресшем (55).
Најпосле расказот бр. 69 (Видение дивное јако Бог умолим бивает, молитвами Богоматере преклоњаем) можеби
не му одговарал поради тоа што во него и не се кажува за
некое чудо станато на овој свет, ами само за тоа што му
се призрело „во изступлении“ на еден побожен духовник.
Секако дека овој цензорски зафат претставува интересен
момент во оцртувањето на профилот на овој наш книжевник, за животот и работата на кого располагаме со толку
малку податоци. Останува отворено прашањето дали во
случајов се работи за строга самоцензура или Крчовски
можел да добие и отстрана сугестија за испуштањето на
споменатите текстови, особено од епископот ќустендилски Авксентиј, покровител на изданието, којшто природно
би требало да биде заинтересиран за тоа на каква книга му
се става името. Освен споменатите текстови, Крчовски го
испуштил и предговорот на Агапиј Критски. За тоа не пос
тоеле причини од онаков карактер како што испуштањето
на расказите. Но штом еднаш се решил да не го споменува
авторот, Крчовски морал да биде доследен. Во чудо 53 тој
ја испушта затоа последната реченица (кај Ракиќ: Ово сам
нашао рукописно у Светој гори и тако преписао како сам
нашао). Во чудо 9, меѓутоа, тој го испушта вториот, поголем, дел на текстот, во кој Агапиј Критски се повикува и на
својот предговор. Скратувањето во овој случај не излегло
многу среќно, бидејќи е направено на местото каде што се
ветува да се раскаже едно чудо на св. Григориј, а самиот
тој расказ е испуштен заедно со останатиот текст.
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2. „Различна поучителна наставленија“ е последната и најобемна книга на Крчовски. Основата на нејзината содржина ја сочинуваат толкувања на места од Евангелието, Апостолот, Псалтирот, како и на некои молитви
и символот на верата. Еден доста долг текст, пишуван во
форма на прашања и одговори, му е посветен на храмот,
на свештените посуди и одежди. Покрај тоа имаме, вклучени на различни места во книгата, повеќе проповеди од
црковните отци, особено од Јоан Златоуст, како и одделни
поуки, изреки, па дури и објаснувања на нејасни зборови
и имиња. Книгата е составена непрегледно, понекогаш не
е сосем лесно да се издели еден текст од друг. На Јоаким
Крчовски, веројатно веќе човек во напредната возраст, понекаде му попуштило вниманието, така што има случаи
на повторувања. Повторени се на различни места не само
некои изреки и глоси, ами и поголеми текстови. Така, словото на Јоан Златоуст за ползата од читањето и слушањето
на светото писание се среќава во две парафрази (сп. стр.
59-61 и 170-173).13 Две верзии на еден текст претставуваат:
Слово ради кој терпи беди и неволи... (стр. 7-10) и слово
свјатого Јоанна Златоустаго (стр. 308-309). Ист е случајот
и со текстот што следува по нив (пак од Златоуст) затоа што
значи да претстои ѓаволот пред Бога (от книги Маргарит,
стр. 10-11 и Зри што е дар и служба чиста Богу, стр. 310).
Едно од изразитите повторувања е направено и со толкувањето на евангелискиот стих „Аз же глагољу вам љубите враги вашја“ (Матеј, глава 5; сп. стр. 175 – 176 и 283).
На две места (стр. 76 и 161) се зборува и за прстенот како
симбол на брачната верност. Во сите овие и други случаи
не се работи за буквално повторување, ами за варијанти на
дадениот текст.

Страниците се посочени спрема изданието: Јоаким Крчовски, Собрани текстови (Приредил Блаже Конески), Скопје 1974.
13

129

КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
За животот на Пејчиновиќ располагаме со доста
податоци. Тој е роден околу 1771 г. во с. Теарце, Тетовско.
Едно време учел во манастирската школа во св. Пречиста,
Кичевско, а можеби и во манастирот св. Јован Бигорски.
Заедно со татка си Пејчина и со стрика си Далманта заминал за Света Гора, во манастирот Хилендар, каде што
сите тројца се покалуѓериле.
Кон почетокот на 19 век Кирил не бил веќе во Хилендар. Во 1801 г. тој се споменува како игумен на Марковиот манастир, Скопско. Со негова грижа се пооправа
запуштениот манастир, задужбина на крал Марко. Во
него Кирил поминал голем дел од својот живот, можеби
дваесетина години. Тука ја напишал и својата прва книга
„Огледало“, издадена во Будим во 1816 година.
Марковиот манастир Кирил го напушта некаде
при крајот на 1817 или во почетокот на 1818 година, откако претходно го посетил татка си и стрика си во Хилендар. Од Марковиот манастир тој се враќа во своето родно
село Теарце. Негова цел била да го обнови разрушениот
манастир св. Атанасија во село Лешок, чиј ктитор – по
преданието – бил кнез Лазар. Пејчиновиќ ја зафатил со
голема енергија таа работа. Во Поменикот на Лешочкиот
манастир тој самиот ги опишува тешкотиите што требало да се совладаат. Населението било сиромашно, имало
луѓе што се противеле на обновувањето на манастирот.
И покрај сите тешкотии Кирил успеал да ја постигне својата цел. Во Лешочкиот манастир, како негов
игумен, тој ќе го проживее остатокот на својот живот. Во
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1835 г. тој си пригодил самиот надгробна плоча со епитаф
во стихови, во кој се изнесени неколку основни податоци
за неговиот живот. Кирил умрел на 12/24 март 1845 г. и е
погребан во дворот на Лешочкиот манастир.
Како и порано во Марковиот манастир, Пејчиновиќ и во Лешок положил грижи за прибирање на книги, отворил и манастирска школа. Тој не ја напуштил ни
својата книжевна работа. Тука го составува краткото житие на кнез Лазара и „Утешение грешним“. Житието на
кнез Лазара, за кого Пејчиновиќ сметал дека бил ктитор
на Лешочкиот манастир, останало во ракопис. Во ново
време текстот го публикува А. М. Селишчев. „Утешение
грешним“ беше печатено во Солун во 1840 г.
Издавањето на „Утешение грешним“ има една интересна предисторија. Ракописот бил готов уште во 1831
г. Кирил се постарал да собере претплатници, но луѓето
му се ветиле само дека ќе ја купат книгата откога ќе излезе, зашто не биле сигурни во тоа. Следната година тој
го праќа текстот во Крагуевац и го проследува со писмо
до кнез Милоша, во кое го моли да биде печатен во тамошната печатница. За разноските за печатењето Кирил
приложил свои 500 гроша. Кнез Милош се однесол благонаклоно кон молбата на Пејчиовиќ. Тој дури ги вратил
оние 500 гроша, така што книгата требало да се печати
на негови разноски. Во писмо, заведено во Крагуевац на
15 март 1833, стар стил, Пејчиновиќ му благодари за тоа
на кнезот. „Многу сакам да ги видам телесно тие книги
дури сум жив, зашто остарев“, - вели тој. Зачувано е уште
едно, трето, писмо на Пејчиновиќа до кнез Милоша, датирано со 15 ноември 1833 г. а заведено во Крагуевац на
3 декември 1833, стар стил, во кое меѓу другото тој пак се
интересира за тоа што станува со неговата книга.
Меѓутоа, издавањето на „Утешение грешним“ во
Крагуевац не се оствари. Духовната цензура на Белградската митрополија, на која ѝ беше доставен ракописот за
мислење, се искажа негативно за него. На цензурата, меѓу
другото, нѝ се свиѓаше што за божествените работи се зборува со такви простонародни изрази како што тоа го правеше Кирил („небесните работи се претставени во дрска
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споредба со земните“). На таков начин, и по долго чекање,
во почетокот на 1836 г. му беше соопштено на Кирила решението на цензурата да не се издава неговата книга.
Со тоа Пејчиновиќ беше поставен во положба да
бара на друга страна можност за печатење на својата книга. Тој се обраќа тогаш до архимандритот Теодосиј Синаитски, основателот на првата наша печатница во Солун.
За животот на Синаитски немаме скоро никакви
сигурни податоци. Тоа што може да се каже за него, се
опира само врз народно предание. Според некои спомени, тој бил роден во Дојран, и светското име му било Теохар. Учел грчка школа во Цариград, а потоа се запопил
во своето родно место. Кога останал вдовец, се закалуѓерил. Живеел извесно време во некој манастир во Синај,
веројатно во познатиот манастир св. Катерина, каде што
бил избран дури и за старешина, архимандрит. Отаде го
прибавува кон своето име називот Синаитски.
Во 1831 г. Теодосиј се наоѓа во Солун, каде што
служи на црковнословенски во црквата св. Мина. Покрај
тоа се кажува дека тој бил застапник на Синаитскиот манастир и патувал по Македонија собирајќи милостиња
за манастирот. Кон 1837/8 г. Теодосиј се зафаќа со организирањето на една печатница што ќе издава книги на
народен јазик, потребата од кои станувала сѐ поголема.
Тој успеал да издејствува одобрение за тоа, да се снабди
со потребниот материјал преку некој руски Евреин што
живеел во Солун, и да ја напечати првата книга во својата
печатница во 1838 г. Колук што е познато во таа печатница биле издадени во оние неколку години на нејзиното
работење пет книги на народен јазик.
Печатницата на Синаитски настрадала од пожар
при крајот на 1839 или во почетокот на 1840 г. Тогаш доаѓа и до контактот на Пејчиновиќ со Синаитски во врска
со печатењето на „Утешение грешним“. Имено, Кирил
дал средства за обновување на печатницата. Благодарноста за тоа Теодосиј Синаитски ја искажува во предговорот кон „Утешение грешним“, единствениот негов
зачуван текст.
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„Ашче не би бил он помогнал не би била оправена и типографиа наша, оти беше изгорела“, вели Синаитски. Тој ги повикува читателите да му благодарат на
Бога „оти е дал таков учител во време наше“. Посебно
го истакнува тоа што Кирил пишува на јазик разбран за
народот, така што никој веќе не може да се оправдува за
неучењето со тоа што не го знае „славјанскиот“ или „росијскиот“ јазик. „Еве кључ что отворует сердцето ваше
– се вели во предговорот на Синаитски – не кључ от злато или сребро, но кључ от железо и чилик, что да не се
вии: оти среброто и златото ест меко и се вие скоро, но
железото со челик не се вие. Кога да ест отворот, сиреч
откључот от злато или от сребро, та да не може ковчегот,
сиреч сердцето мое, да отвори, что ми ест таков отвор
(кључ)? Нека ест от чилик и железо, та да отвори ковчегот, та да не ест от сребро и злато и да не може да отвори
сердцето на простиот человек“.
Овие зборови сведочат речито за она важно мес
то што му се определува на народниот јазик во нашата
писменост од првата половина на минатиот век. Тие значат и сатисфакција за Пејчиновиќ како човек што пишува
на народен јазик и што полага грижа книгата да дојде до
народот, меѓу другото и со поткрепата укажана на Синаитски, што е секако еден значаен гест на Лешочкиот
игумен. За жалост, печатницата на Синаитски немаше
долг век. Негде меѓу 1841 и 1844 г. таа пак изгорела, а
нејзиниот создател наскоро потоа умрел. Со тоа се заврши првиот сериозен обид да се создаде еден центар за
издавање книги на наш народен јазик, обид во кој Пејчиновиќ зеде важно учество.
Како што веќе споменавме, првата книга на Пејчиновиќ, „Огледало“, беше печатена во Будим во 1816 г..
во неа, покрај молитви и „последованија“ на црковнословенски јазик, се содржи како главен текст Словото за
празниците (Поучение свакому христиану како подобеат
празновати празници), пишувано на народен јазик. Втората книга на Пејчиновиќ, „Утешение грешним“, ја има
следната содржина. Во почетокот иде предговорот на Теодосиј Синаитски, а потоа текстовите: „Утешение греш-
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ним“, „Поучение обшчое всјуду како подобает творити
брак и во которија днех, и ашче хошчут нововенчании
бити родители благопотребним чадом“, Тропат и кондак
на св. Нифонт, различни молитви, и на крајот, расказ за
воинот Таксиот што воскреснал од мртви. Молитвите,
тропарот и кондакот се на црковнословенски јазик, другите текстови на народен јазик, се разбира со црковнословенски примеси и цитати на црковнословенски од Светото писмо и од други книги.
Пејчиновиќ не е само преведувач, ами е автор и
на оригинални текстови на народен јазик. Такви текстови
се Словото за празниците во „Огледало“ и Поучението
за бракот во „Утешение грешним“. Инаку, како што посочува и самиот Пејчиновиќ, за составување на првата
проповед во „Утешение“ тој се послужил со книгата на
црковниот писател Илија Минијат (Поученија в разнија
недели и праздничнија дни), а расказот за воинот Таксиот
ги зел од Прологот.
Текстовите на Пејчиновиќ се одликуваат со личен
стил, во кој доаѓаат до израз карактеристиките на народниот начин на прикажување. Ова се однесува пред сѐ на
неговото Слово за празниците, кое претставува и најобемен негов текст. Пејчиновиќ е темпераментен проповедник, што сака да поучува, но знае и остро да укорува.
Притоа тој истапува од своето име, зборува во прво лице,
се поставува определено како самосвесна личност спрема читателите. Најинтересни се кај него оние делови, во
кои се опишуваат извесни случки од народниот живот.
Тоа се кратки и живи описи во кои се откриваат извесни
страни во битот на нашите селани од минатиот век и во
кои тоа се постига и преку убаво воден дијалог. Со тие
елементи во своите текстови Пејчиновиќ внесува една
автентична нота во почетокот на нашата нова литература.
Тој бил слабо образован човек, црковнословенскиот јазик
го употребува со многу неправилности, самиот во писмата до кнез Милоша се правда заради својата неукост, - но
бил човек речиси којшто можел да изговори прочувствувана фраза, за кое даваат потврда и тие писма.
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Уважениот проф. д-р Петар Колендиќ, кој нѐ задолжи порано со разјаснување на прашањето за Ваташката печатница1, откри една нова многу интересна страница од нашата книжевна историја, кога ја соопшти содржината на преписката околу проектираното издавање на
книгата „Утјешение грјешним“ од Кирил Пејчиновиќ во
Крагуевачката печатница2. За нас претставуваат поготово
интерес трите писма на Пејчиновиќа до Кнез Милоша,
најдени од проф. Колендиќ во Белградската архива. Бидејќи проф. Колендиќ не ги објави тие писма во целост,
а ја изнесе нивната суштествена содржина, мислев дека
ќе биде добро за изучувањето на Пејчиновиќа од литературно-историска, стилна и јазична гледна точка да се
направи што поскоро целосно достапен текстот на споменатите писма. Тоа можам да го сторам сега, со љубезна
согласност на проф. Колендиќ, на кого овде топло му блаП. Колендиќ, За печатницата во Ваташа, в. Нова Македонија од
28 ноември 1946: истиот, Вести за печатницата во македонското
село Ваташа, Нов ден, Скопје 1948, бр. 10, 43-49.
2
П. Колендић, Кнез Милош и Кирил Пејчиновић. Зборник радова (АН
књ. Х. Институт за проучавање књижевности књ. I, Београд 1951.
159-163. Актот, со кој му е соопштено на Пејчиновиќа дека книгата
нема да му се печати, беше објавен кај Х. Поленаковиќ. Нови податоци за Кирила Пејчиновиќа: 1) Зошто Утјешение грјешним на
Кирила Пејчиновиќа не е печатено во Белград?. Годишен зборник на
Филозофскиот факултет во Скопје. Историско-филолошки оддел, кн.
I. 55-61.
1
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годарам за тоа, како што и нашата литерарна историја ќе
му биде благодарна за неговиот драгоцен прилог.
Несомнено дека, ликот на Пејчиновиќа ни се оцртува многу поопределено, откако ги знаеме овие негови
писма. Овде доаѓаат до израз некои негови интимни нас
троенија што не можеле инаку да најдат никако место во
печатен текст. На Милоша тој му се обраќа, потсетувајќи
се веројатно и на средновековните титули, како на „србскаја и болгарскаја похвала“, на боговенчан кнез „сербскија и болгарскија земли“, пожелувајќи му да се издигне
„от кнјажество во кралство“. Ако ние, вели, се наоѓаме
„под иго агарјанское неносимое, поне братја наши, с
нами вкупје до скоро мучившијсја, поне сиј да пребивајут во утјешении“.
Многу се показателни писмата на Пејчиновиќа и
во однос на она што можело да биде становиште на нашите луѓе во национален поглед во првите децении на
минатиот век. Како и во насловите на своите книги, тој го
наречува јазикот на кој пишува болгарски3, разликувајќи
го од српскиот, говори дека неговата книшка содржи „некакви молитви потребнии и поучение простому јазику
болгарскому“. Од друга страна споменува дека дрзнал да
му се обрати на Милоша, иако не рамен со него, но заради
љубовта духовна „и нашеја србскија отечеств“, по кое ги
призива молитвите на српските светители, како што тоа
го прави и на крајот на своето „Огледало“4. Сето ова иде
како уште една убава потврда дека не може за споменатото време да се зема некаква јасно издиференцирана национална определеност кај нашите луѓе, едно изградено
национално чувство, иако сосем природно се сознавале
извесни говорни и други разлики меѓу одделните јужно
словенски етнички групи. Впрочем, ваквото чувствување
го имаме изразено кај наши културни работници и подоц
на, на пример кај Џинот, така што се навистина депласиЗаправо овде, во третото писмо, стои во царскии, што може да е
поведување по грчкиот изговор, ако само не е обична грешка при
пишувањето.
4
Во „Огледало“ се споменати св. Симеон и Сава, а овде освен нив и
кнез Лазар (3. писмо).
3
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рани различните настојувања, од каде и да иделе тие, на
онаа епоха да ѝ се припишат механички разбирања што
се резултат на еден понов развиток.5
Вниманието на испитувачот ќе го привлечат и
оние редови на Пејчиновиќа, каде што така убаво и прочувствувано кажува за својата судбина што останал неук
– „понеже не учихом во никое школо ни па растјехом во
пјекија палати нашего јазика ни во палати чуждија вјери,
но от зачала и до нинје пребиваем во гурбетлук во место
уничижениј, во запустении свјатих црквеи и манастиреј“.
Не се наоѓало во Тетовско „светлое око“ да може да ја
прочита граѓанската кирилица на писарите од кнезовата канцеларија, „понеже во тмје пребиваем, сирјеч не во
сколјах“. Со овие искажувања се дополнуваат податоците
за сфаќањето на потребата од просвета кај самиот Пејчиновиќа и кај неговите современици. Иако тој не можел да
достигне нешто повеќе во овој поглед, но барем не бил
задоволен со состојбата во која се наоѓал.
Писмата идат да го потврдат тоа што е жив впечаток и од читањето на другите Кирилови писанија – дека во
негово лице имаме роден стилист, народски речит, кај кого
усвоените формули се надвладуваат од изразот на една
емоционално понесена, топло модулирана, исповедност.6
Затоа се тие и како текст едно убаво дополнение кон порано познатите работи на Пејчиновиќа.
При една исцрпна анализа на јазикот на Пејчиновиќа, што е наша претстојна задача, неговите писма ќе
послужат корисно од повеќе страни. Така во поглед на
графиката тие даваат можност за споредување со пишувањето во печатените текстови на Кирила, при кое можеби во извесни случаи ќе се различи она што потекнува од
евентуална интервенција на самите печатари и коректори.
Да споменеме овде дека Кирил употребува во писмата две
Сп. ги интересните непосредни посматрања за состојбата во Македонија во овој поглед во минатиот век кај А. Шопов. Материяли
за бьлгарского вьздрашдание вь Македония. Периодическо списание.
София 1885, кн. XVIII.
6
За стилот на Пејчиновиќа говорам во предговорот кон изданието на
неговото Слово за празниците. Скопје 1956.
5
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варијанти на е, без да се разликува меѓутоа нацртот на таа
буква во почетокот на зборот од оној во средината, додека
во неговите текстови што се печатени се спроведува црковнословенскиот начин за бележење на широко е во почетокот на зборот. Покрај нацртот ѧ, како основен, употребен е
овде и нацртот я. Писмата го потврдуваат обичниот начин
на бележење на вокалното р кај Пејчиновиќа: србскаго,
србскїй и др. Во однос на бележењето на мекото л се јавува
колебање во случајот челадомь – челядомь.
Иако јазикот на писмата претставува своеобразна
смес на црковнословенскиот со народниот јазик, во него наоѓаме повеќе црти што добро ќе послужат при изучувањето
на состојбата на долнополошките говори во првата половина на минатиот век. Во поглед на гласовите можеме да го
забележиме следното. Пејчиновиќ пишува: трошакъ, трговацъ, месецъ дена – што токму ѝ одговара на смешаноста на
неговиот дијалект во однос на замената на еровите. Гласот
х не бил сосема загубен во говорот на Кирила: хатиръ, нихните, но: обѣщаа се. Еве уште неколку случаја интересни
да се одбележат по изговорот: некоа, све, сви, крагȣевицъ,
христѧни, величесво (покрај редовното: величество), школо: сколѧхь, гȣрбетлȣкъ, букурешъ, беωградское (преземен
српски изговор): езикъ. Од формите се за одбележување
овие: во фатȣрȣтȣ, петдесетъ ока коштане, петъ стотине, петстотине; кај глаголот: сомъ (еднаш дури и: есомъ),
надѣам се, чуле смо, имамо (последната форма, употребена
двапати во третото писмо, поправана од имаме, што укажува
на мешањето на двете наставки, карактеристично и за другите текстови на Пејчиновиќа), иматъ писани (во фатȣрȣтȣ
иматъ писани нихните имена). Во лексички поглед вреди да
се укаже особено на следното. Пејчиновиќ пишува: преатели, во кое е изразено мешање на префиксите. Така го бележи тој редовно овој збор и во „Огледало“. Употребено е
и овде, како и во „Огледало“ – добитката (= печалба, ќар).
Се среќава народното: пречеда. Зборот љубов е земен како
од машки род во составот: манастирскый любовъ. Место
буква Кирил употребува слово (главними словами). Според
него кај нас бил обичен зборот штампа (тvпъ и по нашемȣ
шампа). Многу е интересна придавката божидарни, изведе-
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на од името на познатиот печатар Божидар Вуковиќ (имамо
и трïωдъ обаче божидарни). За ракописот на „Утјешение“
употребен е зборот фатура, објаснет со турското урнек
(и посилаю тȣю фатȣрȣ, по нашемȣ ȣрнекъ). За денешното егземплари речено е комати. Интересно е дека во овие
писма Кирил пишува, со голема буква, - ιазыкȣ (1. писмо),
ιазыка (3. писмо) во значење на народ, а езикъ, езмкъ (2.
писмо), спрема изговорот во својот дијалект, во значење на
јазик. Во првото писмо, при потписот, го среќаваме зборот
рачитель (во третото на истото место: желатель), употребен
и во еден интересен запис на Пејчиновиќа, каде што тој се
бележи како „рачител“ на некого си Доситеја, за кого некои
мислат дека треба да биде Доситеј Обрадовиќ.7
Писмата на Пејчиновиќа се даваат овде во современа транскрипција. Буквите ѧ (я,) ю, ѣ се транскрибирани со ја, ју, је и зад л, н. За щ во црковните зборови се
зема шч, а во народните шт, бидејќи можат да се видат
добро на снимките. Во делењето на зборовите, пишувањето на големите букви и постанувањeто на интерпункцијата се постапува спрема современиот правопис.
1.
Писмото заведено во Крагуевац на 20 август, 1832,
стар стил, под бр. 2339 (Белградска архива, фонд Кнежева Канцеларија, XXXV – 807).
Благородному и достоизбраниому во кнјазјех господарју Милошу, да вручитсја всеночтешно и всенокорно
во Белоградје от манастир свјатаго Атанасиа, црков свјатаго кнјеза Лазара србскаго.
Благородниј и достојнопочтениј и достоизбраниј
во кнјазјех, србскаја и болгарскаја похвала, Господар Милош со братјам8 својм и челадом их и со всеју дружиноју
его, да радујутсја во вјеки, амин.
Л. Марковић, Кирил Пејчиновић – Доситије Јужне Србије, Браство,
Београд 1925, кн. XIX, 313-314.
8
Поправено од братомь.
7
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Понуждаст нас божественаја ревност и православнаја лјубов писати вашему превосходителству, понеже с нишахом о вашем во благополучии пребиваниј и
радусмеја зјело. Ашче ми обретаемсја под иго агарјан
ское неносимое, поне братја наши, с нами вкупје до скоро мучившијсја, поне сиј да пребивајут во утјешении, и
всеблагни наш Исус, молитвами пречистија своеја матере, да даст вам во височајшее взити во нинјејшни вјек и
во будушчии вјек царство небесное, амин. И ешче слишахом јако потрудистесја на духовнаја дјела, сирјеч, ради
тип и по нашему штампа, ради свјатија книги, еже почели есте. Того ради и ми недостојниј богомолци твои
посилаем едину книжицу, преведеннују от Илија Минјат,
имушчују некакви молитви потребниј и поучение простому јазику болгарскому, и молим ваше превосходителство, лјубве ради божија, и о том да потрудитесја и о том
да имате мзду от Бога и во нинјеншниј вјек и во будушчии, амин. И се посилају от зјелнија нишчети 500 грош(а), словом пет стотине грош(а), и посилају тују фатуру,
по нашему урнек, и паки молју ваше превосходителство,
Бога ради, да потрудитесја да отпишете ми колко комати
ќе ми пратите за 500 грош(а) и до колко месеци можат да
искочат. И да вјеруете еле от нигде ни една пара не сом
собрал, салт от свој трошак, со све нишчета. Објешчаа се
неколцина да поможат со некоа пара, ама после, откако да
дојдат книгите, зашто не веруваат еле ќе биднет мутлак.
И аз писал сом ги во фатуруту имат писани нихните имена, ашче изволјаете да прочтени будут пред ваше господарство. И паки молју ваше превосходителство да потрудитесја да отпишете ми колку и до кое време можат да
доидат, и буди милост божија на ваше господарство со
всеми домашними вашими, амин.
Посилају вашему господарству едно книжиче поклон.
О вашем державном господарстве и многолјетну
благополучиј нелицемерниј рачител и богомолец во јеромонасјех Кирилл.
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2.
Писмото заведено во Крагуевац на 15 март 1833,
стар стил, под бр. 704 (Белградска архива, фонд Кнежева
Канцеларија, XXXV – 808).
Благородному избраному кнјазју Господарју Милошу, да вручитсја всепочтенно и всепокорно у Крагуевиц от тетовски манастир свјатиј Атанасиа.9
Благородному и достојнопочтенному и избранному во кнјазјех Господарју Милошу Обрјеновичу, сербскому началству первјеишему, со братјами своими и со
челјадом их, благополучно радоватисја во вјеки, амин.
Благодарју и хвалју ваше благочестие вкупје со
божественое дјело, сирјеч нишчелјубие еже имјеете и
сотвористе нашеј худости и нашему смиренному манастирју, сирјеч возвратисте еже послах ради печатанје тија
петстотине грош(а), пријах и уписах во свјатиј помјаник
и молју всеблагаго Бога да упишет ваша имена во книзје
животнјеј и во нинјешниј вјек да даст вам прошчение
грјехов и всегдашное здравие и благополучие и долгоденствие, и во будушчиј вјек царство небесное, амин. Пријах
ваше љубезное послание и цјеловах и возрадовасја дух
мој и захвалих пред многими, и ониј преатели мои што
видели това ваше послание со печатом сви се радовале
и рекле: слава Богу и Господарју Кнјазју, хвала и чест во
вјеки буди, буди. И се посилају мало пешкеш, сирјеч петдесет ока коштане и сто двадесет фидани мали да пресадите у ваше поле, во увјерение о лјубви еже имјеју ко
вашему свјетлому величеству10. По кир Богдана пратих,
и кириата сом му платил напред, и он, Богдан, за хатир
божиј и манастирскиј лјубов трудил се пеш, а не за добитката, сирјеч кириата. И да вјеруете, имже желает елен
на источники воднија, сице11 желает душа моја видјети
Над оваа адреса е забележен зборот: грωдъ, секако за потсеќавање
дека треба да се бара таа книга од Милоша (в. 3 писмо).
10
Недопишано: величестъ.
11
По грешка повторен слог – не на почетокот на новиот ред. Во истиот ред, натпишано, тѣлсно м. тълесно.
9
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тјелесно вашего свјетлаго величества, обаче не возмогу12
двоих ради причин: единно јако остарехсја, другое за времено13 непостојание. Обаче зјело желају видјети телесно
тија книги дондеже есом во живих, понеже состарехсја.
Обаче остају ваше благочестие божиеи милости вкупје со
молитвами пречистија Богородици и свјатих угодников
божиих и от свјатих мјест молебников его вручају ваше
светлое господарство.
Вашего свјетлаго господарства всегдашниј богомолец и недостојниј игумен во јеромонасјех Кирилл.
3.
Писмото заведено во Крагуевац на 3 декември
1833, стар стил, под бр. 4208 (Белградска архива, фонд
Кнежева Канцеларија, XXXV-809).
Боговјенчанному кнјазју и великому господарју да
вручитсја всепочтенно и всепокорно со поклонением до
лица земли, от манастир свјатии Атанасиа.14
Божиеју милостију великому господарју и избраному кнјазју Милошу Теодоровичу, боговјенчанному сербскија и болгарскија землји, нам же велику благодјетелју,
радоватисја со всјеми домашними своими во вјеки, амин.
Понеже много времен минуша, не знахом светлое
величество ваше како пребивает, того ради во мнозјех
скорби бјехом. Потом обрјетохом у кир Богдана еден календар ваш и видјехом во 15 числа гдје писали есте Кнјажество Сербиј Милош Теодоровић, посвјећен и потврђен
наследственим и правителствујућим кнјазем Сербие 30.
ноемвр, во лјето 1830 и обитава у Крагуевцу. То видјехом
мнози христјани и радовахомсја и прославихом15 Бога
воздвигшаго скинију србскују падшују от много времен.
Премилостиваго Бога благодарихом и молихом и ешче
Недопишано: невозмо.
Поправено од: времо.
14
На истата страница стои забелешка од кого е предадено писмото:
Богданомъ Трбковићъ изъ Тетова Арнаутлука.
15
Напишано: пославихомъ.
12
13
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молим да пребивает на ваша чеда и пречеда, и во вјаш
чшаја, сирјеч от кнјажество во кралство, јакоже и прежде
било, амин. Того ради дерзнух писати, ашче не соравнен
вашего светлаго величества, обаче лјубве ради духовнија
и нашеја србскија отечеств, и молитвами свјатих сербских
просветителеи Симеона и свјатителја Савви и свјатаго
Лазарја кнјеза сербскаго, перваго ктиторја Лешечкаго манастирја свјатаго Атанасиа, ихже молитвами чаем пријатен бити и вашему светлому величеству со всемиренним
поклонением нашим до лица земли, предлагајушче дерзнухом писати. И ешче молју ваше светлое величество да
не негодует нашим недоуменним речам, понеже не учихом во никое школо, ни па растјехом во нјекија палати нашего јазика, ни во палати чуждија вјери, но от зачала и до
нинје пребиваем во гурбетлук во место уничижениј, во
запустении свјатих црквеи и манастиреј. И то послание
еже посласте нашеј худости ради онија книги еже објешчастесја и еже печатајутсја во Београдској типографиј,
и то послание еже пријах от ваше светлое величесво не
могохом прочитати близу до месец дена, понеже не обретаетсја16 ни трговац ни свјашченик знати београдское
рукописание. Того ради молју ваше светлое величество,
ашче изволите обрадовати вашего недостојнаго богомолца, да повелит писарем главними словами писати,
понеже јакоже више казахом не обретаетсја светлое око,
понеже во тмје пребиваем, сирјеч не во сколјах. И ешче
молим ваше светлое величество да обдарите црков нашу
единоју книгоју, сирјеч триодом. Имамо октоих и обшчак
и минеа празнична, имамо и триод, обаче божидарни, и
тој исцепан. Чуле смо, во Букуреш обретајутсја различни книги, обаче рука наша куса, не досјажет далеко. Того
ради и паки молим ваше светлое величество да обдариши
црков Лешечкаго манастирја свјатаго Атанасиа триодом
и да пишеши во крајних листов имена фамилиј своих, и
ми здје недостојними устнами воспоменати17 будем. И
ешче желаем разумети за онују книжицу, во каков език
дадосте печатати, дали во србскиј език или јакоже бје
16
17

Напишано: обретаетаетсѧ.
Напишано: воспонати.
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волгарскии, и до колико време може да се совршат. Да
сотвориши труд да отпишеши твоему недостојному богомолцу, обвеселил би нас, и надјејам се твердо у Бога јако
обрјашчеши от Бога благополучие со прошчение грјехов
и велију милост, буди, буди, и будет, амин.
1833, ноемвр. 16
Вашего светлаго величества мирнаго пребиванија
и благополучиа и спасениа и здравија твердиј желател,
худиј и недостојниј игумен во јеромонасјех Кирилл.
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Се задржуваме на две места од краткото житие на
кнез Лазар што Пејчиновиќ го составил служејќи се со
некој српски „соборник“.
1. Пејчиновиќ внесол свое дополнување во житието, кога кажува дека манастирот Св. Атанасија во Лешок (Тетовско), што тој самиот го обновил во 1818., бил
„хајрат“ (задужбина) на кнезот. Од каде таа вест? На народната традиција во случајов не помислуваме, бидејќи
кај нас во народот не се паметат ктиторите ни на некои
големи и прочуени манастири. Сепак таквите работи не
можеле просто да се измислат, без никаков повод што,
ако треба, ќе послужи и како потврда. Останува претпоставката дека таков повод пак се нашол во некој текст.
Засега можам да ја посочам грамотата со која во 1395.
Кнегиња Милица со синовите Стефан и Вук му дава и
потврдува имоти и привилегии на манастирот Св. Пантелејмон во Света Гора, вклучувајќи го меѓу другото и
селото „Лѣшькь“ со метохот и меѓите. Иако во случајов,
судејќи по сѐ, се работи за с. Лешак кај Лепосавиќ на Косово, еднаквоста на имињата, како и тоа што стои дека
грамотата се однесува и на приложеното „господиномь
нашимь кнезомьсветымь“, можело да го олесни поврзувањето на манастирот кај Тетово со кнез Лазар1. Пејчиновиќ лично или преку други заинтересирани монаси од
неговиот крај, можел да дојде до споменатите податоци.
Познато е дека тој, пред обновувањето на манастирот
Сп. Ст. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег
века, Београд 1912, стр. 517-520.
1
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во Лешок, ги посетил својот татко и стрико, монаси во
Хилендар. Не е исклучена можноста овие луѓе да имале
увид и во дарителната грамота на самиот кнез, која не
дошла до нас.
2. Откако во почетокот на житието се задржува
на родата и младите години на кнезот, Пејчиновиќ преминува понатаму на раскажувањето како со архиерејски
благослов овој бил поставен „на место царско“. „Ама он
неќеше – продолжува Кирил – да се назве цар токо кнез,
заради смирение от ошто беше смирен“. И велеше: „Еден
цар биват на земла и еден Бог наш на небеси и на земли.
И тој всја слика восхоте сотвори. А на земли еден цар
новоримски, сиреч константинополскиј и вселенскиј. А
мие сме сви началници и кнезови“. Во царска порфира се
облече, а кнез се нарече“.2
Ова место се однесува на еден важен историски настан сврзан со кнез Лазар. Имено, во 1375. негово посолство постигнало во Цариград смирување меѓу српската
и цариградската патријаршија, со што била симната анатемата фрлена врз цар Душан.3 Во зборовите дека е еден
цар на земјава, константинополскиот, се содржи осуда на
Душановото посегање по царската круна. Ова, очевидно,
на некој начин било искажано веќе во првобитниот текст
на некое од житијата на кнез Лазар од крајот на XIV век.
Во подоцнежните преписи тоа место било испуштено,
зашто ја загубило својата вистинска смисла. За приматот
на цариградскиот император би било анахронично да се
зборува по падот на Цариград, кога почнува да се налага идејата за третиот Рим како центар на православјето.
Во Пеќскиот летопис стои, навистина, дека кнез Лазар
нејќел да прими царска титула, но тоа се приведува само
како пример за неговата скромност, додека за приматот
на цариградскиот император нема ни збор.4 Пејчиновиќ,
К. Пејчиновиќ, Собрани текстови. Приредил Блаже Конески, Скопје
1974, стр. 78.
3
За настаните во врска со тоа в. Г. Острогорски, Серска област после
Душанове смрти, Београд 1965, стр. 129-137.
4
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Ср. Карловци,
САНУ 1927, стр. 88.
2
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значи, се служел со некој „соборник“, во кој на ова место
бил поблиску зачуван обликот на некој од првобитните
списи за кнез Лазар. Така, малку неочекувано, се случило
неговиот текст да може да послужи за реконструкција на
еден нивни сегмент.
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Го приведуваме, во современа транскрипција и со
интерпункциски знаци што сугерираат определено читање,
стиховниот дел од епитафот на Кирил Пејчиновиќ:
Теарце му негово рождение,
Пречиста и Хиландар посрижение,
Лешок му е негоо воспитание,
Под плочава негоо почивание –
От негово свое отшествие
До Христово второ пришествие.
Молит вас, браќа негои љубимија,
Хотјашчија прочитати сија,
Да речете: Бог да би го простил,
Зере у гроб црвите ги гостил.
					
					
КИРИЛ.
Овде лежи					
Кирилово					
тело,					

У манастир
и у Лешок
село –

Да бог за
доброе
дело.
Надгробната плоча на Пејчиновиќ често се споменува во работите посветени на почетоците на нашата
литература во XIX век. Не еднаш се рекло дека на неа се
врежани првите стихови во новата македонска поезија. И
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покрај таа констатација, речиси никако не се пристапило
кон разгледувањето на овој мал текст како поетска творба. Тој им се чинел на литературните историчари толку
скромен од таа страна што се задржувале на него само
како на извор на податоци за животописот на Пејчиновиќ.
Еден исклучок од ова прави Лазо Каровски којшто
во својата статија посветена на структурата на македонскиот стих се задржува и на епитафот на Пејчиновиќ, за да
констатира дека тој е напишан во силабичен стих.1 Но таа
забелешка ќе станеше веднаш поинтересна, ако се кажеше
уште дека епитафот е напишан заправо во десетерец.
И навистина, од четиринаесетте стихови колку
што ги има текстот – осум претставуваат чисти десетерци со цезура по четвртиот стих. Дури 12 и 13 стих се врежани така во плочата што се „накршени“ токму по таа
цезура. Останатите стихови отстапуваат од таа основна
шема било поради тоа што требало да се вклопат во нив
некои повеќесложни имиња (Пречиста и Хиландар посрижение), било поради невештината на составувачот. Во
последниот стих е очевидно случајно испуштен глаголот.
Со едно вакво дополнување тој би бил правилен десетерец: Да бог (даде) за доброе дело.
И така, веќе првиот стихотворец во новата македонска литература, Кирил Пејчиновиќ, се опрел на народната
поезија и се послужил со еден од нејзините најкарактеристични размери. Познато е колку значаен станал потоа контактот со народната песна во создавањето на нашата уметничка поезија. Десетерецот на Пејчиновиќ сепак се дели
по една важна одлика од народниот десетерец. Пејчиновиќ
римува редовно, додека во нашата народна песна римата
се среќава само како исклучок. Така во неговиот поетски
обид имаме и напор да се надели со нови елементи народниот стих. Римуваниот десетерец сепак не е пронајдок на
самиот Пејчиновиќ. Тој имал образец за него секако во некои српски текстови со религиозна содржина пишувани со
таков стих. Тие текстови не биле непознати во Македонија
Л. Каровски, Версификацијата на македонската уметничка поезија, Литературен збор III 2, 1956, 69.
1
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во почетокот на минатиот век. „Житие Алексија божија
человека“ од Виќентие Ракиќ дури било и препишано во
Прилеп од учителот Илија Димитриевиќ во 1838 година.2
Не треба да ја превидиме ни разликата во лексиката
меѓу текстот на Пејчиновиќ и народната песна. И тоа било
причина да не се забележи веднаш дека имаме пред себе
десетеречки стих. „Хотјашчија прочитати сија“ претставува десетерец, но ниеден збор во него не е народен. Меѓутоа, и овде, како и на другите места во своите писанија,
Пејчиновиќ спонтано преминува кон чисто народен исказ
и него како да го чува за поентата: „Да речете: Бог да би
го простил, Зере и гроб црвите ги гостил“. Овој присмев
над себеси, по тржествените стихови што претходат, оди
до гротеска. Имено тој чини да сеќаваме дека текстот не е
клепан од млак стихотворец, ами од човек што не можел да
устои пред досетката што ја сугерирала римата.
Така ни се претставува при брз поглед ритмичката и лексичката структура на стиховниот дел од епитафот на Пејчиновиќ. Меѓутоа заслужува да се задржиме
уште на указанието над тој текст: „Стихови на глас трпезечки“, на кое никој нема обратено доволно внимание.
Пред сѐ не треба да се одмине самото актуализирање на
терминот „стихови“, со кој се означува првиот обид во
новата македонска поезија. А пак од она „глас трпезечки“ може веднаш да се види дека Пејчиновиќ замислувал, неговите стихови да се пеат. Ништо поприродно од
тоа за него, зашто и во народот и во црквата стиховите
имено се пееле. Но работата станува поинтересна, кога ќе
го поставиме прашањето какво е заправо тоа пеење „на
глас трпезечки“. Таков начин немаме во црковното пеење
и затоа останува да го побараме таму каде што самиот
Пејчиновиќ го научил десетерецот – во народното пеење.
Песни „трапезарски“ познава Верковиќ и ги издвојува во посебен оддел во својата збирка.3 Според инБ. Конески, Српската граѓанска лирика кај нас во првата половина на
19 век. За македонската литература, Скопје 1967, 151-152.
3
С. Верковиќ, Народне песме Македонских Бугара. Београд 1860,
песните од бр. 218 до бр. 235. Оддел „Песне трапезарске“ имало и
2
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формацијата што ја добив од проф. Б. Видоески, - за тоа
како и кога се пееле песни „трпезарски“ или „трпезечки“4
се сеќаваат уште луѓе во Порече. На големи празници
се постилало цедило на ледина покрај црква и се ставувало на него јадење и пиење. Старците ќе изнаседнеле
околу, а момите ќе поведеле танец околу трпезата и ќе
пееле песни трпезарски. Песната ја зафаќале првите две
девојки и додека тие преминувале на вториот дел од стихот, другите две пак го подземале почетокот и таа наизменичност одела дотаму што целиот танец во еден момент
учествувал во пеењето, а секој пар пеел различен дел од
стихот. Овој опис се согласува во битното со она како се
опишува пеењето на оро во предговорот кон Зборникот на
Миладиновци. Пеењето почнувало со извикот „и-и-и-и!“
Треба посебно да се спомене тоа, зашто се чини дека тука
имаме еден многу древен начин на зафаќање на песната
кај балканските народи. Никос Казанѕакис во својот роман „Алексис Зорбас“ го споменува тој начин во тажачките од Крит: „Тетка Лењо даде знак, испуштајќи висок
глас, со кој ни предизвика студени морници: – Ииии!“5 Не
може навистина да се предаде поубаво впечатокот што го
остава тој древен грлен извик.
Трпезарските песни што му ги кажувале на проф.
Видоески се десетеречки. Дали тие биле такви по правило во Западна Македонија, не можеме да речеме. Кај Верковиќ освен десетеречки песни во оваа група среќаваме
и песни со поинаков размер. Како и да било, јасно е дека
Пејчиновиќ можел во нив да најде лесно глас за своите
десетеречки стихови. Тој го имал в ум гласот уште кога го
сочинувал својот епитаф, како што тоа го прават народните певци при секоја нова импровизација.
во ракописната збирка на Верковиќ (сп. Р. Меденица, Бановић Страхиња, Београд, стр. 7).
4
Наставката -ечки не е непозната во изведувањето и на други атрибути за песните спрема народната класификација. Така, имаме песни
лето(в)-ечки. Во ракописната збирка на С. Н. Томиќ се забележени
„свадбечки“ песни од с. Зркле, Порече.
5
Н. Казанѕакис, Алексис Зорбас, Скопје, стр. 215.
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Трпезарските песни, или барем некои од нив, се
божовни, со религиозна содржина. Тоа покажува дека не
случајно Пејчиновиќ го избрал, како свештено лице, нивниот глас. Во „Огледало“ Пејчиновиќ ги напаѓа оние што
на празници се опиваат и, место да му се молат на светецот, пеат песни бесовски. Тоа искажување не треба да го
сметаме како целосно негативно становиште спрема народните песни. Самиот Пејчиновиќ го позајмува од нив
трпезарскиот глас при сочинувањето на својот епитаф.
По сето ова станува јасно дека малата поетска творба на Пејчиновиќ е многу повеќе во нашата традиција отколку што можеше да се заклучува на прв поглед. Не само
што е во неа земен размерот од народната песна, ами тој
избор го направил еден човек што уште не бил свикнат со
читањето на стихови, а како вистински народен певец им
наоѓал смисла пред сѐ во пеењето. Пејчиновиќ се надевал
дека и неговиот епитаф ќе се пее. Можеби замислувал дека
тоа ќе станува на големи празници, кога ќе надојде народ во
манастирот Св. Атанасија, ќе постелат цедило на ледината
над неговиот гроб и ќе наседнат старци околу таа трпеза.
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ЏИНОТ

1.
Уште сосем млад Јордан Хаџи Константинов-Џинот го избра учителството како свој животен позив. Во
1838 година, одвај осумнаесетгодишен, тој е веќе учител
во својот роден град Велес. Пред тоа самиот се школувал
тука, во Велес, во Самоков, и во Солун.
Настапот на младиот даскал не беше пречекан
благонаклоно. Наскоро тој дојде во судир со фанариотскиот владика. Три години го гонел тој владика дури не го
принудил да го напушти Велес. Џинот подоцна се сеќава:
„В црква ми прочетиха афорезмо и запретиха никој дете
да не пушти у мене да учи“.
Како интересен податок ќе го забележиме тоа дека
во доста долгиот список на претплатници од „богохранимиј град Велес“ на книгата „Служение еврејское“, излезена во 1839 година во Солун во печатницата на Теодосиј
Синаитски, не го наоѓаме името на Џинот. Имињата на
велешките попови и граѓани, со кои тој имал расправии,
се придружени со звучни титули: Благоговенејшиј Кир
Папа Димитри, Благогов. К. П. Јане Трајко Чукнија, Преподобнејшиј Игумен Отец Власиа, Почтенородниј Г. К.
Тоше Мискин, Благородниј кир Димитри Чолак, Гос. кир
Петре и Арсо Цуцович, Господар Арсо Ангеле Левовски.
Џинот имаше свое мислење за „првогражданите“. Тој
објаснуваше со лута иронија дека „чорбажија на славенскиј се зове чанколиз или лижикотли“. Сепак додаваше:
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„Не можам да речам да се лоши нашите граждани, колкото се препрости и неучени, и покорни на св. црква“.
Овие забелешки Џинот ги прави подоцна, во едно
автобиографско писмо од 1856, во кое живо го опишува тој прв конфликт уште во самиот почеток на својата
учителска кариера. Го оптужувале за неговата слободоумност, го наречувале еретик и „фармазон“ („а оние сами
не знаеха што ќе се рече фармазон“). Го подложиле на
шиканирање на ајанскиот конак. „Аз плачејќи дома си
дојдох“ – се сеќава Џинот – „пријателите ме оставиха,
сродниците от мене се криеха. Ношта дојде един човек
ме извика от прозора, ми рече: скри книгите, зашто утре
рано сејмени ќе дојдат од владиката, ќе ти ги земат и ќе
ти ги изгорат“. Џинот, којшто, гледаме, присобрал веќе
своја мала лична библиотека, ги пренесол ноќта книгите
кај „чика Лаза“ и ги скрил таму „в една праздна винска
бочва“. Изутрината му нашле само еден Киевопечерски
Патерик и му го зеле. Џинот се жали особено на Цинцарите во градот, како подржници на фанариотската патријаршија. Неговиот отпор против грцизмот, односно
фанариотството, веќе се пројавува. Подоцна, во своите
писма до Друштвото на српската словесност во Белград,
тој ќе повторува дека поголемо зло од Турците се грчките
владики и гркоманите.
Важен настан од ова прво време на неговата учителска работа претставува појавата на „Таблица перваја“,
потпишана со неговите иницијали, за која со голема сигурност се тврди дека била печатена кај Теодосиј Синаитски во Солун во 1840 година. На една страница од
голем формат се даваат поучни изреки. Таблицата очевидно била наменета да се истакнува на видно место во
училиштата. Уште поважно е тоа што таа претставува
во поголемиот дел избор на сентенции од „Ижица“ на
Доситеј Обрадовиќ. Така доаѓаме до еден многу интересен податок за лектирата на Џинот, од која тој можел да
ги усвојува своите слободоумни идеи. Сѐ ни говори дека
имено Доситеј Обрадовиќ изиграл посебна улога во неговото духовно формирање.
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Оневозможен во Велес, Џинот се задржал извесно време во Солун, преминал во Света Гора, а потоа на
островите Хиос и Патмос. Се чини дека овој итинерер не
е случаен, ами дека го избрал еден млад човек што веќе ја
беше читал знаменитата книга „Живот и прикљученија“
на Доситеј Обрадовиќ. И Доситеј како трајна цел на своето патување во Грција го имал островот Патмос, на кој
во негово време работела прочуена школа, но околностите го задржале во Смирна. Поучен од неговиот пример,
Џинот ги барал местата каде што можело да се стекне
повисоко образование. И тој на своите патувања, како и
неговиот голем претходник, наоѓал начин да ги обезбеди
најнужните средства за живот.
Потоа пак се вратил дома. „Па почех да учам возљубенните наши Славчиња, и ступах с едно уредно напредие,
и успех показах“ – ни соопштува тој. Но и новиот владика,
дојден во таа година, по име Теоклит, му го разорил „многутрудното училиште“. Тој ги собрал граѓаните, „им чини
една голема церемонија“ и ги наговорил да го истераат,
зашто, велел, „ќе ви расипе градо, ве жалим!“ „Ја отидох
в Влашко и в Београд – расправа натаму Џинот – и па си
дојдох дома, почех оште поуредно да учам; но дојде друг
владика, именем Авксентија, Болгарин, но хилјадо пути по
зол от првите“. И тој дал во црквите проклетија, „кој ќе
прати у мене дете да учи да е проклет“.
За својот престој во Белград Џинот нѐ информира
малку поблиску. Тој се нашол таму во 1848 година, го посетил Белградското читалиште, каде што имал можност
да разговара со учени луѓе. Мене лично не би ме чудело,
ако Џинот во Романија особено го барал Чаково, родното
место на Доситеј Обрадовиќ.
Дали Џинот во овие скитања стигнал и до Русија,
барем до Одеса, ако не и до Киев? Не знаеме, но некаква
индиција за тоа би можеле да даваат овие зборови од едно
негово писмо: „кому книги сам дал, кому Требници, кому
Полустави, кому Литургии, кому Минеи от Русија сам донел и без никаква пара все сам ги раздал...“ Вака се изразуваат луѓе што се вратиле од некаде. Џинот имал кореспонденти, ако не и лично познати, во Браила и Одеса. Можеби
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тој молчи за своето патување во Русија од претпазливост,
бидејќи некои го обвинувале како руски „согљадатај“.
Не помалку важни се неговите патувања низ Македонија, бидејќи тие ја откриваат неговата желба да ја
запознае систематски својата земја. Во една дописка во
„Цареградски вестник“ бр. 96 (16. VII 1852) тој ни сооп
штува дека во 1846, од 12 август до 8 септември посетил многу места во централна и источна Македонија сѐ
до Солун. Од друга таква дописка објавена во бр. 113 од
истиот весник (14.III 1853) дознаваме дека тој ги пропатувал заправо сите македонски краишта и еден дел од Албанија (Берат, Кроја). Можеме да замислиме како се движел по тогашните патишта овој неуморен патник: пеш
или на постанато кириџиско коњче или магаренце. Него
го поддржувала желбата да ја запознае својата татковина,
нејзините старини и животот и поминокот на нејзините
жители. Како трага од тие патувања ќе останат неговите
описи на македонските градови и краишта, објавувани
сукцесивно во „Цареградски вестник“. Тие за секогаш го
задржуваат големото значење како изворен материјал.
2.
Во 1851 година го наоѓаме Џинот како учител во
Скопје. Тој тука преминал, откако Авксентија фрлил на
него проклетство. Од Скопје му пратиле 23 писма да им
биде учител, но тој прво нејќел („Зашто знам што ќе ми
дојде на глава“). Најпосле дошле лично да го наговорат.
Училиштето му го наредиле по негова волја. „И такво
беше Скопское училиште – забележува со гордост Џинот
– што в всичка Турција оште нема, и мучно е да има“. Во
1851 година почнува и неговата интензивна соработка во
„Цареградски вестник“, која продолжува до 1855 година,
така што за тој период од неговиот живот и работа сме
добро информирани.
Џинот го отвора Скопското училиште со големи
амбиции. Тој ги фали скопските првенци за нивното залагање околу училиштето и за разбирањето што ги среќава
кај нив. Во „Цареградски вестник“ известува за програ-
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мата по која предава, истакнувајќи ја како патем својата ерудиција. Тој води еден сосем нов тип на училиште,
сообразено со потребите на граѓанската просвета, коренито различно од традиционалните ќелијни училишта со
нивната тесно религиозна обука. Сега се даваат знаења
од различните области на науката, потребни за еден образован граѓанин – од историјата, географијата, сметањето, граматиката. Изразито хуманитарната насока на ова
училиште се потсилува со значајното место што во неговата програма им се одделува на митологијата и етимологијата. Очевидно дека не било лесно да се учи кај Џинот.
Цели обемни партии, понекогаш и до триесет страници,
децата требало да учат дури напамет. Тој се постарал да
ги задолжи своите ученици и со писмена изјава, објавена
во „Цареградски вестник“, дека ќе ја совладаат програмата, водејќи сметка и за тоа дека нивниот учител само на
нив мисли и само за нив работи, и во недела само „еднаш
излева да прошета в чаршија, и то един час“ („Цареградски вестник“ бр. 73, 9. II 1852). Џинот не пропушта да
ги одбележи резултатите што ги постигаат неговите ученици. Тој испратил во Цариград „лан-харти“ (географски мапи), изработени од нив толку убаво што се чуделе
просто Европејците на кои им ги покажувале.
Македонија го доби во него својот најистакнат
учител што и јавно ќе се искажува за такви важни работи
како што е националната ориентација на Македонците и
прашањето за обликот на писмениот јазик што тие треба да го употребуваат. Џинот, којшто во едно свое писмо
признава дека неговото образование не стигнало до познавањето на германскиот и латинскиот, сепак можеше
да се информира на повеќе словенски јазици, меѓу кои и
на рускиот, како и на грчки и турски јазик. Во Македонија
имаше тогаш учители, како Димитрија Миладинов, што
можеа да се мерат со него по своето образование, но тие
предаваа во грчки училишта и не беа уште вклучени во
словенската просвета. Џинот беше извонредно самосвесен, кога го организира училиштето во Скопје. Тој можеше за себе да каже дури дека е учител „не от човеци
наименован, но от Бога“. Самиот најде начин да истак-
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не во една фуснота дека за него „от учените в Цариград“
биле составени „похвални стихове“: „Философ Скопскиј/
Наш Тредјаковскиј“. Неговите учени пријатели од своја
страна никогаш не ги објавија тие стихови, можеби поради тоа што тие настанале како плод добродушен хумор.
Џинот, природно, мечтаеше за слава и очекуваше признание, меѓутоа животот го тераше да паѓа и во резигнација.
Во еден негов текст се цитира податокот дека дури и гробот на великиот старец Доситеј е зараснат во бурјан.
Појавата на „Таблица перваја“ во 1840 година
можеме да ја сметаме како почеток на една нова епоха
во развитокот на македонската просвета и писменост
во минатиот век. Со неа се постави раздел спрема традиционалната црковна просвета и религиозно-поучната
литература, со која беа тесно сврзани Јоаким Крчовски
и Кирил Пејчиновиќ. Навистина, „Утешение грешним“
на Пејчиновиќ излезе во 1840 година, но тоа беше напишано порано и само неповолните околности го забавија неговото објавување. Огромна е разликата по дух и
содржина меѓу текстовите на Крчовски и Пејчиновиќ, од
една, и на Џинот, од друга страна. Тој прави решителен
чекор напред кон модерната светска просвета. Заедно со
новите идеи се активираше на јазичен план еден нов богат лексички слој што го сочинуваа словенската книжна
лексика и интернационализмите. Тие елементи можеле
да доаѓаат до Џинот по различни јазични канали, меѓутоа, присуството на забележлив број србизми во неговиот јазик сведочи дека во нивното активирање било особено присутно дејството на српскиот фактор. Обрасците
иделе, пред сѐ, од лектирата на војводинските писатели.
Освен Доситеја, Џинот споменува и ред други имиња, од
тој круг: Ваиќ, Мразовиќ, Мушицки, Давидовиќ, Вуиќ,
Светиќ. Тој го споменува и Вук Караџиќ. Практичниот
придонес на Џинот кон издигањето на јазичната култура
во нашата средина е навистина забележителен. Како еден
интересен посебен случај во употребата на србизмите во
неговиот јазик треба да ја изделиме позицијата на римата. Така е во овој двостих што Џинот го употребил како
мото: „Аз говорим што е добро,/сладкиј мој побро“ По-
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доцна вакви случаи ќе среќаваме при римувањето и во
поезијата на Рајко Жинзифов.
Учениците на Џинот можеле да дадат по многу години ваков опис за својот учител: среден раст, строг поглед, танки правилни црти на лицето, бледа чиста кожа,
мала брадичка; европски облечен, бела кошула со црна
врска. Живеел аскетски, бил вегетаријанец, не пиел и не
пушел. Кога неговите пријатели го препорачувале пред
Друштвото на српската словесност во Белград, посебно
истакнувале дека тој не пиел ни капка вино. Затоа самиот
Џинот кажува дека бил свикнат со кафе и чај, и дека сакал
да се носи чисто, а тоа ги зголемувало неговите расходи.
Ништо не знаеме за интимниот живот на Џинот, заправо знаеме доволно – тој останал стар ерген, а тоа кажува
многу за времето во кое живеел. Само на едно место во
неговите текстови се чувствува краток трепет на срцето
при описот на појавата на Афродита во песната „Труд ми
е името“. Кога таа бесрамница „ме погледна“ – вели поетот – „за мене пребледна“.
Уште во еден од првите текстови на Џинот, објавен
во „Цареградски вестник“ бр. 51 од 8. IX 1851, под наслов
„Сновидение или истинословие“ нѐ изненадува неговото
манипулирање со броевите, во кое е изразена потребата да
се хиперболизира. Според него, во Бугарија (сосе Македонија) имало до 100.000 цркви, преку 5.000 манастири,
„више од 20.000 ковчега пергамени“, икони до 6.000.000,
евангелија – 1.000.000. Во веќе споменатото негово автобиографско писмо од 1856 година тој вели: „В Велес
ми учиниха 700.000 најголеми злини, у Скопје 3.000.000
злини и 656.836 потурчени хули, и то владиката и петина
Греци потурченици, и некој простаци Болгари, кои не ти
знајат ни две ни три“. Сѐ во ваков стил, опишувајќи како го
искористуваат зулумќарите и арамолепците населението
во Скопска Црна Гора, тој ќе каже дека тие по селата само
јајца изеле 5.000.000. Ваквото однесување со бројките се
мета како симптом на едно душевно заболување.
Оптимизмот со кој Џинот беше исполнет во почетокот на својата работа во Скопското училиште не
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потраја долго време. Веќе на 1. I 1852 во „Цареградски
вестник“ бр. 68 излезе неговата стихотворба „Плач на
Скопското училиште многутрудное“, во која се жали на
тешкотиите што ги среќава. Во коментарот додава: „Ето
а всичко зло што ми отвориха, ште се трудим чрезмерно
добро да им творим“. Наскоро, во 1853, тој пак ќе дојде
во остар судир со владиката, ајаните и, што е најжалосно, со првенците, чија ревност порано така штедро ја
фалеше. Го оптужувале дека бил руски шпиун и дека,
вели, „подстрекавам Србли и Бугари да се бунат“. Тој
бил принуден да се засолне во манaстирот Св. Јован
Ветерско, зашто на мезличот му рекле: „до три дни ако
не станеш, ќе те убиеме“. Кога велешкиот владика Авксентија разбрал дека Џинот се прибрал во манaстирот
Св. Јован-Ветерско, испратил двајца сејмени да му ги
врзат рацете наопаку и со тепање да го доведат во Велес. „Голема срамота ми нанесе тој епископ! – кажува
Џинот. – Сврзан ме отведоха сејмените до крај града,
мои собраќа и отечественици ме отмаха от них“. По ова
Џинот отишол дури во Цариград со намера да побара
заштита од рускиот конзул. Меѓутоа рускиот конзул бил
заминат. По писмена препорака од Стефан Верковиќ
Џинот бил примен од австрискиот конзул Радосавлевиќ. „Он ме заљуби – кажува натаму Џинот – зашто ја
наизуст му проповедах разни доказателства славјански
и пр.“ Најпосле неговата работа дошла до српскиот капу-ќехаја во Цариград К. Николаевиќ. „Ја от него испросих да ме прати оште еднаш в Скопље за инат на Греците и владиката, и да знајат как сам прави тврди Славјан.
Николаевич принуди Патријархија, ми дадоха писмо
како оште еднаш да седат мирно. Па дојдох на инат в
Скопје на 1854 Јануариј Первиј...“ Сето ова, раскажано
во едно писмо до Друштвото на српската словесност,
ни објаснува зошто Џинот во „Цареградски вестник“
бр. 134 (15. VIII 1853) можеше дури да им се заканува на своите противници во Скопје и да ги повикува да
се свестат дури е време, зашто Царот и Патријархот не
се согласуваат со нивните постапки. „Учител Јордан па
ште учи“, им порачуваше тврдо тој. Но времето на по-
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летот на Скопското училиште беше неповратно минато.
Во Скопје тој сега ќе седи „под неисказана мука“. Тој
дури тврди дека ги учел децата без пари.
Не можеме сосем точно да знаеме кои сѐ конкретни
поводи ги причинувале овие негови чести конфликти. Сигурно дека во основата лежи неговата слободоумност и, кога
се работи особено за Патријаршијата, неговата општествено-политичка ориентација. Меѓу редови разбираме дека се
јавувале и други причини. Сигурно дека практичните граѓани не биле многу задоволни од тоа што Џинот ги мачел толку децата со митологијата. Тие биле заинтересирани за тоа
нивните деца да совладаат малку писмо и малку сметање,
колку што му е потребно на еден трговец во неговата практична работа. Кој од нив можел да знае дека без митологија
не се пишува поезија и дека таа дава можност за возвишен
израз, каков што Џинот употребува на пример, кога вели
дека во Пуста Брезница шетаат Пан и Фебус, а во Скопска
Црна Гора „Пан с шупелка разговара“. Тие забележувале по
извесно време дека нивниот даскал премногу се осилил, а
не биле задоволни со тоа што тој знаел и да ги натепа децата. Сите овие работи се собирале за да се соединат со
внатрешната растрганост, лабилност и преосетливост на
Џинот, што го правеле незгодна личност од тогашната заостаната средина во една турска провинција. Од своја страна,
Џинот во тие недоразбирања главната причина и главното
зло го гледаше во непросветеноста на народот, поради која
тој и дозволува да се однесуваат спрема него како што сакаат силните на денот. Тоа ќе биде лајтмотив на повеќето
од неговите записи, тоа постојано ќе го возбудува и ќе го
доведува просто до бес. Доситеј Обрадовиќ ја истакнуваше
како најголемо човечко својство вистинољубивоста и храб
роста да се брани вистината. Но тој веднаш додаваше дека
треба заедно со тоа да се пројавува и тактичност, за да не
доаѓа човек без потреба во конфликтни ситуации. Неговиот
верен последовател во Македонија, Јордан Хаџи Константинов-Џинот, беше вистинољубив и храбар во одбраната на
вистината. Но нему не му беше вродена тактичноста и тоа
го водеше во постојани судири што го исполнија со безброј
страдања неговиот тажен живот.
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3.
Веќе во својата прва дописка од Скопје, објавена
во „Цареградски вестник“, бр. 44 (21. VII 1851), Џинот
ја декларира својата национална ориентација, како што
не еднаш ќе прави и натаму. Тој спаѓаше меѓу оние наши
поразбудени луѓе што во тоа време ја прифатија идејата дека Словените во рамките на Турција, во Бугарија,
Македонија и Моравско-Нишавско, треба да се обединат
под името Бугари. Своето чувство тој го искажуваше на
својствен патетичен начин: „распален сам подобно Етна
и Хекла, и Вулкан диамантов венец ми кова. Нек служам
роду моему, ако е и за крива бога! Не е честно мене Болгарину да отчајавам и да враќам зло за зло“.
Споменатата идеја почна да се шири од центрите
во кои живееја активни колонии на бугарски трговци и
просветни работници, пред сѐ од Цариград и Одеса. Таа се
пропагираше веќе и преку историско-публицистички дела
што се ползуваа со не мал авторитет, какви што беа книгите на карпатскиот Русин Ј. И. Венелин. Во 1844 година
Христаки Павлович издаде под наслов „Царственик“ една
верзија на историјата на Паисиј Хилендарски. Џинот беше
запознат со работите на Венелин, когошто и директно го
споменува. Тој споменува и за својата преписка со Васил
Априлов. Историјата на Паисиј му била исто позната, веројатно преку изданието на Христаки Павлович, зашто во
самата Македонија таа не се препишуваше, ниту се вклучи
во македонската традиција, иако Паисиј беше Македонец
од Банско. Се разбира дека од Паисиј е преземено ова искажување во споменатиот текст на Џинот: „...Болгарин е
срамота да отри(ца)ва от својот род и јазик...“
Идејата на бугаризмот можеме во ова време да
ја посматраме како пандан на идејата на илиризмот што
се јави во Хрватска. И во двата случаја се работеше за
тоа делови од Јужните Словени да се вклучат во проектирана поширока национална заедница. Познато е дека
историскиот резултат не ги потврди тие очекувања, што
самото сведочи дека реалните поделби биле многу подлабоки, а историските околности понеповолни одошто се
мислело. Така во сферата на која претендираше бугариз
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мот словенските маси влегоа подоцна во составот на три
нации – бугарската, македонската и српската. Меѓутоа,
во времето кога се јави, идејата за обединување нудеше
не мали перспективи, и природно е што таа поради тоа се
прифаќаше и во Македонија.
Секако дека извесна погодност за ширењето на таа
идеја претставуваше тоа што името Бугарин имаше извесна употреба, барем во некои македонски краишта. Се разбира, тоа не носеше никаква национална содржина, а уште
помалку беше знак за искристализирана национална свест
и солидарност. Од такви авторитетни претставници на бугарската наука, какви што се Александар Теодоров-Балан
и Иван Шишманов, знаеме дека и во самата Бугарија тоа
било синонимно со називите „христијанин, каурин, рајатин“, па дури дека било и сосем заборавено во некои бугарски краишта. Бидејќи Грците по традиција од средниот
век своите словенски соседи ги нарекувале Бугари, тоа
име можело да носи некаков поизразит и диференцијален
признак во места каде што нашето население било во непосреден контакт со грчкото. Впрочем, и така остануваат
уште ред работи за дообјаснување, кога ќе се има предвид
дека, според соопштението на А. Шопов (Офејков), во Македонија кон средината на минатиот век, па и подоцна, називот Грк можел да се употреби како синоним за граѓанец,
а Бугарин како синоним за селанец.
Кога ќе се има предвид дека се работеше за словенски маси поставени во исти животни услови во Турција и
пред кои се јавуваше перспективата за подобрување на тие
услови со заедничка акција, од многу поголемо значење
од тоа што го дава приказот на една етнолошка ситуација
во врска со употребата на името Бугарин во минатиот век
и порано, беше фактот што тоа име даваше клуч за присвојување на значајни историски традиции од средниот
век, со кои можеа да се образлагаат и претензиите врз некои историски права во рамките на една нова национална
програма. Средновековна Бугарија претставуваше силна
државна формација што повремено го загрозуваше и самиот Цариград. Бугарското име беше на тој историски
план обележено со сјај и слава што можеа да се искорис-
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тат за совладувањето на комплексот на инфериорност и
затврднувањето на националното самочувство во современа смисла. Тешкотиите произлегуваа отаде што во широките слоеви беше сосем исчезнат споменот за таа стара
слава. Сепак имаше луѓе и средини, макар сосем тесни,
како светогорската од која излезе Паисиј Хилендарски,
што не ги губеа од предвид, ами ги следеа колку што можеа, трагите на минатото. Дека и пред Паисиј и во Македонија имало такви луѓе, ни сведочи „Стематографијата“
на Христифор Жефранович (Виена, 1741), книга што ја
познавал Џинот и со која се служел во својата настава. Во
неа е вклучен ликот на св. Теофилакт како архиепископ
на сета Бугарија, што е негова титула. Меѓу светителите
– владетали е претставен св. Давид, „цар Блгарски“, брат
на цар Самоил. Наводно, тој бил кратко време на престолот, а потоа се повлекол и се замонашил. Интересно е
дека е покрај него, на истата страница, прикажан ликот
на св. Теоктист. Од Паисиј дознаваме дека е тоа монашко
име на бугарскиот цар Тервелија, којшто се одликувал со
набожност, изградил голем манастир близу до Охрид, во
кој и се покалуѓерил. Како што гледаме, таа легенда била
позната и пред Паисија. Сите овие и слични преданија, со
кои на еден или друг начин се сврзуваше и македонското
минато, соживеани во една нова национална програма,
придобиваа разбирлива атрактивност за нашите луѓе од
генерацијата на Јордан Хаџи Константинов-Џинот. Идејата за обединување на Словените во Турција под бугарско
име наоѓаше во тоа поткрепа и историско оправдание.
Видовме дека џинот со жар се определуваше за
таа идеја. Меѓутоа, од нејзиното прокламирање па до
нејзиното оживотворување требаше да се мине долг пат
напред. Народот беше заостанат, неук, политички уште
нераздвижен, за да може лесно да прифати една современа национална програма. Па дури и меѓу нејзините
протагонисти, како што ќе видиме, се јавуваа колебања,
повеќе природни отколку чудни, кога се работи за една
таква општествено-политичка ситуација.
Историјата, кон која се обраќаа современиците на
Џинот и самиот тој, даваше доста материјал за продлабо-
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чување на судирот со грцизмот, заправо во прв ред со Цариградската патријаршија, која го контролираше црковниот и просветниот живот во Бугарија и Македонија. Тоа
беше првата линија на диференцијација што јасно ја повлекуваше новата национална програма со своето барање
за самостојна црковна организација. Џинот, којшто самиот имаше толку горчлив опит со фанариотските владики
и со гркоманите, се вклучуваше со својствената ожесточеност во таа борба. Барајќи во такво настроение остри
изрази, тој дури и еден ласцивен стих во коледарска песна
го изменува во ваков начин: „Грко му мајчин!“ Интересно
е сепак дека Џинот не ги оптужува, како што се прави тоа
редовно подоцна, грчките владики за уништувањето на
старите словенски книги и документи. Кривицата за тоа
тој ја наоѓа во непросветеноста и небрежноста на домашните попови и калуѓери. Во Св. Николај – Матка книгите
ги гореле, кинеле и разнесувале насекаде. Во Моклишта
(Кавадаречко) поповите си ги поставувале камилавките
со стари пергаментни листови. Во Матејче еден вол влегол во црквата, но ветрот ја затворил вратата и волот не
можел веќе да излезе. Немајќи со што друго да се храни,
тој ги јадел листовите од старите книги и дури по неколку
дена барање го нашле тука пукнат. Џинот исто така не
пропушта случај да каже дека голема штета направиле
Виктор Григорович и Антун Михановиќ со тоа што однесле со себе многу книги од нашите манастири. Само
на едно место Џинот ќе ги спомене и Грците, но пак не
само нив, како уништувачи на словенските ракописи. Тоа
тој го прави, што во случајов не е без значење, во една
од своите подоцнежни дописки, во описот на Мариово,
објавен во „Цареградски вестник“ бр. 458 (21. XI 1859),
каде што кажува дека во Чебренскиот манастир имало
порано десет товари стари ракописи, „но на жалост на
вси Славјани, Грци и лакоми калугери ги изгореле и во
вода ги исхврлили“.
Диференцијацијата спрема србизмот не е кај Џинот назначена со некаква прецизност. Надвладуваше уште
чувството за словенската припадност. Тоа се гледа добро
и од терминологијата што ја употребува Џинот, не само
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поради тоа што понекогаш тој ги изменува во синонимна
употреба бугарското и словенското име, ами и во тоа што
го вклучува и српско име, барајќи поблиску определби за
историско-народносните карактеристики на македонските места и краишта. Тој го наречува Скопје „болгаро-србскиј град“, употребувајќи ја истата ознака и при описот
на некои други македонски места. Во овој случај Џинот
водеше сметка за историјата, со оглед на тоа што Македонија влегувала и во составот на средновековна Србија и
што се во неа останати задужбини на српските владетели.
Нашиот јазик тоа го определува обично со сложениот назив „славјански (болгаро-србски)“ или „болгаро-србски
(славјански)“. Овде пак се налагаше опсервацијата дека
македонските говори се разликуваат од бугарските и дека
тие содржат елементи што ги сврзуваат и со српските
дијалекти. Подоцна на оваа база и во славистиката ќе се
формира тезата за преодниот карактер на македонските
говори. Ваквата, би рекле, отвореност на Џинот спрема
српскиот фактор во многу нешто ќе ни ги објасни некои
колебања во неговата национална ориентација што ќе се
јават кај него неколку години подоцна.
Засега, во програмата што ја прифаќаше тој, и што
можеме да ја означиме со терминот бугаризам, покрај
конфронтацијата со грцизмот и солидарноста на словенската страна, се вклучуваше како важна компонента изразитата лојалност спрема Турција и отоманската власт.
Во тоа се согледуваше една погодност за достигањето на
поставените цели, пред сѐ на црковно-просветна независ
ност. Имено, додека српските и грчките востанија ѝ создадоа тешки проблеми на Турција, требаше да се остави
впечаток дека длабоката лојалност на бугарскиот елемент
претставува важна опора за стабилноста на империјата.
Отаде се очекуваше и благонаклоност на турските власти
спрема бугарската кауза. Затоа и Џинот, иако не еднаш му
се случило да го истеруваат, како што самиот вели, „со
Турци“, не се воздржува во своите верноподанички изливи. Таткото, препорачува тој, треба веќе петгодишниот син да го упатува вака: „Речи, сладкиј сине, да живее
пресветлејшиј и Великиј Султан и цар наш!“, зашто ца-
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рот е како втор Бог во својата држава. Цели тиради му се
посветуваат на султанот како заштитник на народностите, како доброжелател на нивната просвета и рамноправност. Џинот се постарал дури на таквите пофалби да им
даде и стихувана форма во песната „Рај Божји“. Сепак,
можеби највпечатливо место во искажувањето на лојалноста е она кога Џинот, во својата хронологија на важни
историски настани, одбележува дека се исполнуваат шестотини години „От како Болгарете са под турецко владение и сја старајат от ден на ден да се нај верни подданни
Султанови“. Ние веќе рековме каква сметка се криеше
зад ваквите прогласи, но темпераментот на Џинот сепак
не даваше да се најде некаква одмереност во изразот.
4.
Описите на македонските градови и краишта, што
ги објави Џинот во „Цареградски вестник“, содржат драгоцени податоци и опсервации за запознавањето на положбата во Македонија кон средината на минатиот век, меѓу
другото и во однос на пројавите на национално раздвижување. Положбата што ја слика тој е во тој поглед сѐ уште
неповолна и далеку од тоа да се имаат некои појасни изгледи во непосредна иднина. Бугаризмот како национална
идеја и програма сѐ уште се внесува како нешто озгора и
отстрана, без да се оживотворило во некакво движење на
народните низини. Описот што ни го дава Џинот во многу нешто ни објаснува зошто таа идеја и во натамошниот
тек постигнува само ограничени, иако не мали, резултати
во Македонија, и зошто натаму македонскиот национален
развиток тргна по свои сопствени патишта.
„Плачем за нашите изгубени Болгаре които сја в
долнија Мужија (Мисија)“, т.е. Македонија – пишува Џинот. Тие, „конечно сја изгубени“, ни Блгари, ни Греци, ни
Цинчари, ни Албани, ни Србли...“ Стремејќи се да најде
што поблиски определби за таа состојба на национална
неразбуденост, тој жителите на одделни македонски градови и места ги наречува: „Болгароцинцаре и помаци“
(Прилеп), „Болгаре јурукопомачки“ (Штип), „Помаци,
ни Болгаре ни Срби“, „Арбанокуцоцинцаре“ и сл. Не се
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воздржува ни од квалификативите „вртоверци, издајници“, за да ја изрази својата индигнација од таквата состојба и да ја потсили негативната нота во споменатите
исконструирани од него називи. Неговото незадоволство
растеше уште повеќе од тоа што тие луѓе беа заостанати,
непросветени и незаинтересирани за своето образование,
бесловесни, а „мислат да се печурки нихни учители“. Тоа
што го даваше Џинот беше опис на една реалност, со сите
индивидуални поместувања што може еден таков опис
да носи. За историската наука сепак ваквите конкретни
опсервации имаат поголемо значење отколку дедукциите
што се прават од некоја постулирана шема на националниот развиток на дадениот терен.
Искажувањата на Џинот предизвикаа веднаш реакција, зашто не се вклопуваа лесно во една таква „чиста“ шема. Во „Цареградски вестник“ бр. 108 до 7.II 1853
година се јавува со критика Сава Радулов од Одеса. Тој го
праша Џинот какви се тие негови „јурукопомаци Болгаре“. Зошто не зборува просто за „Болгаре“? И како може
тој да ги споредува некнижните луѓе со скотови, кога и во
нивната душа свети искрата божја?
Сега на Џинот му се отвори поле за полемика, кон
која тој очевидно пристапуваше со возбуда на роден борец.
Тој ме праша ладнокрвно – вели Џинот во својот „Ответ
Г. С. Радулову“ („Цареградски вестник“ бр. 113 од 14.III
1853 и натаму), но јас ќе му одговорам „жешкокровно“.
Зар Радулов мисли дека Џинот помалку ги сака своите
сонародници, кога толку ги навредува? Сосем спротивно
од тоа, имено зашто ги сака и им ги мисли доброто, и
работи на тоа, тој има и право да ги напаѓа беспоштедно.
„Е мој сладкиј брате С. Радулов, – вели Џинот – аз чини
ми сја милион пути от ваша милост повече љубим болгарскаго нашего народа, а и всјакаго просвјаштенаго и
непросветенаго“. Но, додава, „не е лажа што сум писал!“
Џинот настапува така со уверливост на човек што
не се наоѓа негде далеку, ами среде во тој исти народ. Остануваше уште да ги објасни своите определби од родот
на „јурукопомаци Болгаре“. Тука тој прави една таква неочекувана смена на позицијата, по која Радулов секако не
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почувстувал желба да ја продолжи полемиката. Иако во
своите претходно објавени текстови Џинот ги употребуваше во контекст со несомнена негативна конотација,
сега – кога требаше да се заштитува – како да го беше
осенила просто мислата дека на имињата Помак и Јурук
може да им припише најпозитивно историско значење. За
тоа можеше да му помогне неговата вештина во етимологизирањето. Имено, доволно беше два збора да имаат
само два заеднички консонанта, па Џинот да ја открие
меѓу нив врската во значење. И така Помак, тој го изведува од пимен („пастир“), а Јурук од херој. Понатаму за него
лесно беше да тврди дека и стари грчки автори зборувале
за „јероики пимено-Вулгари“. Најпосле, преминувајќи
во противнапад, тој можеше да му го постави на Радулов
прашањето: „Не сја ли благодариш че са остали овија две
честни имена Помак и Јурук? Ето ова е наша древност,
фолианти и пергамени!“
Би биле секако неправични, ако заклучиме дека
Џинот, ладнокрвно и лукаво, просто го изменил предметот на дискусијата, поставен пред тешкотии, како што тоа
често се прави во полемиките. Поверојатно е за него дека
во размислувањето како да одговори ненадејно за самиот
него му блеснала мислата дека етимологијата може да го
доведе до едно важно откритие. Во тој момент тој и му
се предава на својот начин на етимологизирање, за кој ќе
кажеме нешто и натаму. Сепак, упадливо е дека по оваа
полемика со С. Радулов тој веќе не ги употребува називите Помаци и Јуруци, а не да инсистира на славната историска порака што ја носат тие. Очевидно дека во самиот
него останало некакво сомневање, или тоа било потстакнато и од други луѓе, така што Џинот, откако веќе го беше
изненадил Радулова со своето „тајно оружје“, се решил
на претпазливост.
5.
Оној што изолирано би пристапил кон разгледувањето на „историските“ конструкции на Џинот, би можел лесно да заклучи дека се тие плод на чудачка мисла.
Работата, меѓутоа, се менува откако ќе се земе предвид
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дека тој, заедно со уште некои свои современици, продолжува една традиција, како приврзаник на една митотворечка идеја во прикажувањето на словенското минато, со корени уште во средниот век. Зборот ни е за нешто
што можеме да го наречеме славизација на историјата,
разбирајќи под тоа еден стремеж да се прикаже во што
поголем сјај словенското племе. Веќе во некои средновековни пролози името Скити се заменува со името Словени, што претставуваше јасна пројава на таквиот стремеж.
Григориј Цимблак (XIV–XV век) го прошируваше името
Илири на Балканските Словени. Во XVI век хваранинот
Винко Прибоевиќ, којшто се влијаел од полските хроничари, пишуваше за античките Македонци како за Словени и за Александар Велики како за словенски цар, што
подоцна, во минатиот век, го тврдеа и нашите македонисти, секако поучени од вакви поранешни искажувања. Во
Москва никој други, ами Иван Грозни, истакнуваше дека
Русите биле покрстени од апостол Андреј во исто време
кога и Грците. Особено преку контактите во Света Гора
ваквите идеи, сугерирајќи аналогни решенија, се ширеа
и во јужнословенската средина. Првата голема синтеза ја
направи сепак еден католички опат, дубровчанецот Мавро Орбин, кога во 1601 година ја издаде во Пезаро на италијански јазик својата книга „Кралството на Словените“.
Милосник на идејата за старата словенска слава, тој ги
вклучува меѓу Словените не само старите Македонци и
Илирите, ами и повеќе од оние народи што со Големата
преселба излегуваат на историската сцена. Само Словените, вели тој со нескриена гордост, успеале да го освојат
и разрушат вечниот град, Рим. Произволните етимологии, за кои и Џинот се покажа вистински мајстор, се користеа често за да се докаже припадноста на тие народи
кон Словените. За пример, само за да се види дека Џинот
имал од каде да се поучи, ќе ја споменеме овде етимологијата што ја приведува српскиот историчар од XVIII век,
Јован Раиќ, а со која се докажува словенската припадност
на Печенезите. Имено, тие луѓе биле сточари, овчари, па,
кога ќе им застудело, валеле оган и ќе се навртеле околу
него да ги печат нозете. Доказот се сметал за уверлив.
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Ретко има историско дело, иако поставено на
вакви кревки научни нозе, што извршило толку големо
влијание врз формирањето на историската самосвест на
Словените, како што е тоа случај со историјата на Мавро
Орбин. За нејзината популарност многу придонесува руското издание од 1722 година. Кога во XVIII век се зародува националната идеја и кај одделните јужнословенски
народи, историографската задача се состоела во тоа, на
својот сопствен народ да му се припише во што поголема
мера она што Орбин го величаше како сесловенска слава.
Типичен пример за тоа ни дава Паисиј Хилендарски со
својата „Историја славено-болгарскаја“.
И во времето кога настапи Џинот, и во поголеми
и далеку поразвиени средини, сѐ уште имаше луѓе што,
дури и кога се служеа со поусовршена научна техника,
беа опфатени од силината на митската мисла. Така, Ј. И.
Венелин тврдеше дека словенската писменост не ја создале Кирил и Методиј, ами дека таа била создадена значително порано, уште во почетокот на IV век, од готскиот
епископ Вулфила. Венелин, имено, беше уверен дека Готите биле Словени. Истовремено, великиот Адам Мицкјевич, инсистирајќи на католичката мисија, во своите
предавања на Колеж де Франс (1841) тврдеше дека Кирил
и Методиј биле испратени во Моравија од страна на папата, и дека тие обајцата се умрени и погребани во Рим. Се
разбира дека сѐ уште недоволно развиената критичка историја на словенското минато погодуваше за продолжувањето на преднаучната традиција и во споменатото време. Со напредокот на критичкото изучување на изворите
се смалуваше сѐ повеќе просторот за неа. Сепак треба
да се плашиме дека научната обнова ја зафатила повеќе
површината, техничката страна, а дека, за жал, во длабоките основи на историографијата на јужнословенските
народи е сѐ уште жив духот на Мавро Орбин и неговите
национални следбеници.
Во ваква ситуација Џинот можеше да ја приложи само својата лепта кон она што веќе беше изразено во
својата полнота. Сепак, полетот на неговата фантазија беше
силен, особено кога со средствата на оваа „историска“ езо-

177

Блаже Конески

терија сакаше да ја дополни сликата за минатото на својата
родна земја. Тој беше заправо роден митоман. Автохтоноста
на Словените на Балканот за него не подлежеше на никакво
сомнение. Но тој сакаше да ги издигне над другите славни
народи, а имено над самите Грци и Римјани, со тоа што тврдеше дека „само славјанскиј е самобитен јазик“. Етимолошкото маѓионичарско стапче му беше при рака. Академија е
само расипан облик на словенското укадомија, а за идеално е барем сосем јасно дека иде од видеално. „Полноверно
овде сја разговарам – вели дури Џинот – да от Славјаните,
Финикијаните приимале букви“. Самите Тројанци се населиле околу Скопје и Ниш, а Омир, бардот на тројанската
епопеја, „...сос голема жеља слушал стихотворното поење
славјанско, от где сја научил и степеноударение епическо“.
Плиниј и Страбон пишувале за Мариовците и нивните обичаи. Кога ќе му паднела таква мисла, Џинот не се колебал
ни да мистифицира некаква историска потврда, некаков
текст, како во случајот со она што го кажува за Кадмос, наведувајќи ја 1449 година пред Христа, којшто, имено, разбрал за Словените од дневникот на својот вујко. И на други
места, кога се работи за средновековни црковнословенски
текстови, можеме да подозираме слободни компилации, во
кои Џинот вклучувал и некои свои „откритија“. Во врска со
црковната историја, Џинот не само што знае дека св. Еразмо, за кого легендата гласи оти го ширел христијанството во
III век во Охрид, бил Словен, ами и дека се викал Гроздан и
бил родум од Тиквеш. Не ризикуваме многу, ако претпоставиме дка врска во имињата е најдена во тоа што во нив се
содржат согласките р и з, а кога веќе некој се викал Гроздан,
најлогично е да се замисли дека потекнувал од виноградарскиот крај Тиквеш. Нека биде тоа само еден обид да се
следат кривулиците на Џиновата мисла во рамките еднаш
набележани од онаа митотворечка традиција што тој верно
ја следел и предано ѝ служел.
6.
Како и во повеќе други области, Џинот прв навлегува кај нас и во прашањата сврзани со писмениот јазик.
Тој имаше свој проект и свои погледи за обликот на еден
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„славено-болгарски“ или само „болгарски“ книжевен јазик. Од една белешка во „Цареградски вестник“ бр. 55
(6. X 1851), во која секако е изразено становиштето и на
самата редакција, може да се види дека неговиот избор
не се прифаќал, бидејќи јазикот на кој пишува е „не токмо неразумлив, но и совсем разнороден“. Џинот подоцна
патем реплицираше на тоа и истакнуваше дека тоа што
го пишува е разбирливо за секого што не се ограничува
само на својот дијалект.
Своите погледи за писмениот јазик Џинот ги искажува патем на повеќе места, но најмногу во опширната
дописка, посветена пред сѐ на некои правописни прашања,
што излезе во продолженија во „Цареградски вестник“ за
1852, бр. 82, 83, 84 и 85. Тој се залага тука за исфрлање на
јусовите и гласните ерови букви. Јусовите ги наречува „каравлашко-вретенарски букви“. Смета дека со јусовите и
еровите се присилуваат децата да зборуваат гангливо, како
да ги стега некој за носот и грлото. Во текот на расправата така се распалува, што просто ги персонифицира овие
букви кои толку му одат на нервите што дури извикува (а
силината на извикот ја потцртува со посебна интерпункција): „О... ста... ве... те... ги!...“ Џинот е обземен од некаква алергија спрема јусовите. Настрана тоа, тој се залага
за една модернизација на правописот. Тој прв кај нас го
форсира и пишувањето на вокалните р и л без придружна
ерова буква: прво, плно. Сепак во неговите текстови тоа
не е сосем доследно спроведено, како што понекогаш се
јавуваат дури и јусовите. Притоа не можеме да бидеме сигурни дали се работи за повремени колебања на самиот
Џинот, разбирливи во ситуација без утврден правопис, или
пак за интервенција на коректорите.
Додека во однос на ортографијата Џинот се залага за осовременување, во однос на граматиката тој бара
архаизација на писмениот јазик. Тој се искажува против
членот и мисли дека треба да се задржат инфинитивот и
падежите. „Но пусто членове – негодува – как тернија засадени... не оставајат нигде падежи да приклонат глава“.
Сепак Џинот на практика само ја ограничува употребата
на членовите, чувствувајќи секако спонтано дека без нив
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би се загубило нешто што му е својствено на неговиот
мајчин јазик. Тенденцијата за упростување на правописот, а за архаизација на граматичката структура на писмениот јазик, се поврзува кај Џинот со неговото уверение
дека треба да се земе пример од другите словенски племиња, мислејќи на рускиот (и црковно-словенскиот од
руска рецензија) и славеносрпскиот, во кои ги нема јусовите и гласните ерови, го нема членот, а се употребуваат
инфинитивот и падежите. Притоа Џинот правеше разлика меѓу народниот и книжевен јазик, којшто не мора во сѐ
да ја следи состојбата на народните говори.
Необично важно е што Џинот очекуваше дека во
заедничкиот јазик нема да бидат вклучени само оние
особености што се форсираат во бугарската средина.
Тој очекува некаков компромис. Тој вели дека како што
нему не му е срам што го напуштил „ке, ће и прочаја“,
ни застапниците на јусовите не треба да се срамат да се
откажат од тие букви и од гласниот ер. На друго место,
задржувајќи се сега на некои лексички елементи, препорачува да не се употребува подир ами после, напокон, потом, како и да се исклучат винаги, сетне и сегере. Ова
уште не беше доведено до јасноста на формулацијата на
Партениј Зографски дека во заедничкиот „среден“ јазик
треба да се земат подеднакво македонските и бугарските
особености, ако веќе не им се даде и предност на македонизмите, за што Партениј гледаше добра основа. Но тоа
несомнено водеше кон едно такво становиште. Џинот во
случајот постапуваше онака како што беше и нормално
да постапува еден македонски просветен и книжевен работник, поставен во оние услови и во неговото време. Тој
не можеше безусловно да се откажува од она што веќе
живееше и што и натаму се развиваше како македонска
писмена традиција.
Самиот Џинот пројавува амбиции на лексикограф.
Во „Цареградски вестник“ бр. 84 (3. V 1852) тој споменува дека се спреда да собере „10.000 славјано-россо-болгарскиј речи мучнејшиј с етимологија и грамматикални
правила“. Во „Цареградски вестник“ бр. 149 (28. XI 1853)
тој дава и „Објавление“ дека има намера да состави кра-
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ток речник на 23 јазици, 14 словенски и 9 други. Речникот
би ги содржел најобичните зборови и броевите од 1-1000,
а ќе се печати ако се јават до 500 претплатници. Овој
проект на Џинот, меѓутоа, не се реализирал. Интересен
е списокот на „наречијата“ што тој сакал да ги вклучи
во својот речник – словенски: славјанское, россијское,
болгарское, славјано-венгерское, илиријское, богемское,
србское, вендское, сорабское, полабское, кашубское, полское, малороссијское и суздалское; други: еллинское, новогреческое, албанское, влашкое, еврејское, турское, арменское, лазское и циганское.
7.
Треба уште доста работа да се систематизираат и
критички да се оценат податоците што се содржат во написите на Џинот за нашите места и краишта, што важи,
впрочем, и за другите негови теми, како и за неговата кореспонденција. Покрај она што веќе порано го искористивме, овде ќе дадеме од таа област само еден мал избор
на некои негови забелешки. Понекогаш во нив се чувствува ако не сосем хумор, барем зајадливост.
На охриѓани Џинот им се потсмева што не ги знаат словенските религиозни формули и термини, ами употребуваат грчки и притоа грешат во изговорот. „Оние не
знајат – бележи тој – да речат Христос воскресе, но Христо-са-нести а не Гристос анести. Они не знајат да речат ќе
идиме во рај, но на парадисо“. Соопштувајќи дека главата
на св. Климент не се наоѓа со неговите мошти во Охрид,
тој додава: „Некои казуват: нашите Славјани в пијанство
ја продале за едно ведро вино“. Џинот, којшто и на друго
место тврдеше дека Седмочислениците работеле во Охрид, пак ќе повтори дека имено тука било преведено целото Свето писмо „на наш болгарски јазик“. Овошките во
Охридско биле некогаш пренесени и насадени од Наума,
Климента и Геразма. Битола до 1825 година спаѓала меѓу
„нај-малите вароши“, а потоа станала втор град во „европејска Турција“ со 28.000 жители. Во Битола има тројца
конзули: англиски, француски и австриски. Идат „новини
(вестници, газети)“ на туѓи јазици, а народот „по моди
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сја влада“. (На друго место Џинот, којшто беше единствен претплатник на „Цареградски вестник“ од Скопската епархија, истакнувајќи ја потребата да се издаваат
и читаат весници, забележуваше: „И во кој град не идат
вестници, тоја град е село, или уште не осавнало“). Во
Прилеп не се почитуваат како што треба свештениците, а
таквиот однос останал уште од времето на Хаџи Христа.
Прилепчани од „25 години ваму славјанството го загубуват“, бидејќи многу милеат да земаат за жени Цинцарки
од Крушево. Во Велес има епископ „Болгарин, кој преко
обичај се гнуси от науката и до душа сја гнуси от учени
человеци“. Во црквата во Бањане, Скопско, има фреска
на царот Навуходоносор. Во Марковиот манастир, според него, се чувал панцирот на Марка Кралета. Тука бил
и гробот на крал Вукашин, со надгробна плоча. „Тува
вăз неговиј гроб егумено манастирски, именем Герасим,
мајка си е погребал“. Опишувајќи го Мариово, Џинот забележува дека на Кожув имало рисови. За Мариовките
вели дека биле „распустни между Турци и пр.“ Во описот на Дебарска Река споменува за посебноста на мијачкиот говор: „Кој има желание да види нихное наречие,
нека узме Краткаја свјаштеннаја историја преведена от Г.
Архимандрита Х. Партенија Зогравскаго“. Кажува дека
Партениј е родум од Галичник. Него го споменува и при
описот на Кичевско, како човек што многу му помагал на
манастирот Св. Пречиста – Крнино.
Сакајќи да им даде на своите описи научен вид,
Џинот понекогаш ги определува и географските координати на некои македонски градови. На самиот терен тој
се движел без карта, и така се јавувале тешкотии во определувањето на страните на светот. Така тој тврди дека
до манастирот Трескавец се оди три часа на исток од
Прилеп, додека всушност тој манастир се наоѓа на север
од градот. За Св. Наум вели дека е на север при езерото. Впрочем од тоа што кажува дека манастирската црква
имала девет кубиња се гледа дека тој не бил во Св. Наум.
Пред Миладиновци, Џинот запишувал фолклорни и
етнографски материјали од македонскиот терен. Во „Цареградски вестник“ бр. 88 од 21.VI 1852 објавува 25 суеверија.
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Меѓу другото кажува како се разговара со ангелите и забележува дека за лек им ги вадат очите на светците и правот
го пијат со вода. На крајот Џинот сето тоа, како вистински
рационалист и просветител, го наречува „будалаштина“.
Во бројот 93, 94 и 95 на истиот весник (26. VII, 2, и 9. VIII
1852), зборува за народните обичаи, меѓу другото за службите („светковини“), Бадник и Коледе, Богата Сава („тако го
зоват св. Сава“). Притоа објавува и записи на коледарска и
василичарска песна. Интересен е тука и неговиот запис за
вражањето. Џинот ги опишува и свадбарските обичаи сѐ до
часот кога треба да се стават зетот и невестата, и кога „ту
има несносни варварски студодејании“. Заклучува пак со
дистанцирање: „Нека ги до овде всички суеверија, зашто
може человек да остане без работа смејуште се“. Подоцна,
веќе во 1859 година, Џинот пак ќе се врати кон фолклорот
и етнографијата. Во „Цареградски вестник“ бр. 431 (16.V
1859) печати интересна народна песна. Во бр. 433 (30. V
1859) е објавена песната „Женитба Ива от Маглена, болгарски војвода. В царствованието царја Шишмана“. „Она
– забележува редакцијата – както ни пишат сја е испела на
Спасов ден пред цел Прилепски народ от некого си Спаса
Георгиев“. Иако записот не е придружен со потпис, по некои јазични и правописни особености може со сигурност да
се тврди дека тој потекнува од Џинот. Меѓутоа, песната не
е народна, ами претставува мистификација. Во почетокот
стиховите во оваа творба се главно дванаестерци, а понатаму се мине на десетерецот, пак не секогаш правилен. Интересно е дека во неа го среќаваме за морето, реткиот епитет
слано: Поход ходат до сланото море; Се разигра това слано
море. Овој епитет го наоѓаме уште само во две-три песни
кај Миладиновци. Ова може да значи дека Џинот навистина
чул во Прилеп народна песна за женидбата на некој велможа, но тоа му дало само повод да ја сочини својата варијанта. Мистификацијата на Џинот го поставува под прашање
вклучувањето на името (крал) Шишманин во народната
песна бр. 57 кај Миладиновци (и Џинот ја употребил оваа
не многу обична форма на едно лично име: Ободри се царе
Шишманине). Поскоро ќе биде дека Џинот дал образец за
последување.
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Џинот прв освојува за нашата литература некои
жанрови. Тој пишува драмолети и псевдокласичарски
песни, полни со митолошки мотиви и личности. Приврзаноста кон класиката била кај Џинот толку голема што
тој, со добра смисла за цртање, понекогаш заглавијата на
своите ракописи и писма ги украсува со цртежи со митолошки фигури. Драмските и поетските обиди на Џинот се во функција на неговата просветителска акција и
општествено-историска мисла. Во неговите драмолети не
треба да бараме уметнички резултати, ниту во неговите
невешто срочени стихови поезија. Многу повпечатливо
дејствуваат некои места од неговите писма, во кој тој понекаде применува дијалог, земајќи пример од Доситеја,
за да дочара што пожива слика на настаните. Исто така,
некаков длабок звук насетуваме во неговите афоризми,
огласување на неспокојство и горчлив опит: „Човек е
произведен от чувство, човек е мошно мали створ колко
слачицно зрно, колко паужина, колко свилена буба, колко
снегова грутка, колко огнена искра, најпосле колко една
капка водица. – Каква е пријателштина между смерти и
животе? – Много сам уплашен от ового века. Не е човечно да се плашим! Зашто само кој е зликовец се плаши. –
Сеј брашно в пепел, пепел јасти хлеб. – Муж – наковално,
наковално биемо верно, верен друг – наковално есм“.
8.
Со 1855 година се заклучува за подолго време соработката на Џинот во „Цареградски вестник“, на чии
страници тој ќе се јави повторно дури во 1859 година.
За овој прекин имало важна причина. Во ова време Џинот ги свртува своите надежи кон Белград и посебно кон
Друштвото на српската словесност. Во новата ситуација
тој, како да сака дури да се оправда, забележува патем во
една писмо до Друштвото: „в Цариградски вестник нужда ради сам давал мошно краткиј статиј“. Овој пресврт на
Џинот можеме добро да го следиме, откако Х. Поленаковиќ во посебна книга ја објави неговата кореспонденција
со Друштвото на српската словесност.
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Од таа кореспонденција дознаваме дека Џинот бил
веќе не само заморен, ами чувствувал дури одвратност
спрема учителството („от учителство ми се згадило, и до
душа мрзко ми е“). Џинот е исцрпен и омаломоштен. „Ја
сам 35 години – кажува тој – па косата ми обеле, 6 зуби
ми излегоха, и без да се починам в гнев пребивам: аман
до Бога ми се вика!“ Џинот сега настапува со нешто што
на современ јазик можеме да го наречеме научен проект.
Тој предлага да му се овозможи да ги собира и изучува српските старини во Македонија со тоа што неговиот
проект ќе се финансира со сума од 3500 гроша годишно.
Претходно Џинот ја декларира својата безрезер
вна приврзаност кон српската кауза. „Аз не жалам труд и
страдание, ако и да умрам, готов сам за наш Србски Род
да се принесам жертва“ – пишува тој – а едно од писмата
го потпишува на ваков начин: „Ја останувам готов да ви
послужам пунопокорно и тихо као Србин, Јордан Х. Константинов Чинов Трајков“.
Џинот поднесува и нешто како програма и образложение на својот проект, предвидувајќи место и за уште
еден соработник: „На ова свето дело двама ако се постараме и добр плод да принесеме нашему роду Србскому,
м и с в е т и и ќе будемо и не ќе у м р е м о во веки веков“. Избива најаве неговата желба да го памети потомството. Џинот вклучува во својата проектирана програма,
меѓу другото, опширна статија за Мариовците како за Душанови селани со „најјуначки срдца в все стара Србија“.
Нешто повеќе: „Ја сега – вели – може да се спружам за
Леона, отца Кирилла и Методија, да јавам как он дошел
у Солун, от где дошел и да е се преселил от Србско Андриатско Приморје близу Црна Гора итд.“ Џинот притоа и
не подозираше дека со ваквите ветувања можеше само да
си наштети во Друштвото, во кое работеа веќе солидно
образовани научници.
Џинот, препорачан како солиден човек што не пие
ни капка вино, се надеваше на некаков излез и во таа надеж со голема возбуда го дочекуваше секој, макар и куртоазен, израз на симпатија, фаќајќи се за него како давеник за сламка. Земајќи повод од тоа дека неговиот корес-
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пондент од името на Друштвото на српската словесност,
Владимир Јакшиќ, во едно од своите писма се потпишал
како пријател, Џинот просто извикува: „Ти ако заисто си
ми „пријател“, поискај ми моите очи или срдце, в едно
трепнуење око ќе ти ги дадам“. И понатаму: „Љубим твоето сладко име и твојата мисла. Почитувам скептичното
(мисленото) твое око; ако би го имал твоето лице изображено, на час по пет пути би го целивал“. Самиот Доситеј
не можел олку да му се израдува на писмото на својот
иден мецена генералот Зорич, зашто кој друг можел да
биде толку жеден за пријателство колку Џинот и кому му
бил толку потребен закрепник како нему во 1856 година?
Договарањето со Друштвото на српската словесност се провлекувало, а ситуацијата на Џинот во Скопје
се влошувала, бидејќи владиката и гркоманите сакале да
им го предадат на Турците. „Питам ги зашто ме давате на
Турци?“ – бележи тој во своето писмо од 6 јануари 1857.
Му одговарале: „Турчи се, та да те оцрниме“. Ситуацијата
во која се наоѓал најдобро ја покажуваат зборовите со кои
завршува тоа писмо: „Сокриен в бедно стање сужниј Ј. Х.
Константинов. Упование мое Бог и Србско правителство.
6 Јануариј 1857, в Скопје, скриен в един гадни таван“. Наскоро по ова Џинот се нашол во Белград, надевајќи се да ја
забрза својата работа. Со 15 февруари 1857 е адресирано
писмото, пишувано во Белград, во кое на Друштвото на
српската словесност Џинот му се обраќа со овие зборови: „И уздам се в име Божие и ваша чест за много да вам
послужим. Молим да се не бавим много. Како што вам е
познато, ја сам оскуден човек, па не могу овде в Београд у
хан да трошим, ербо немам новци. Више от 10 дена да не
би прошло време, да ме испратите да си идам в Скопје“.
И го испратиле, но пак без резултат. На ѓумрукот во Алек
синац го чекала тешка изненада и навреда. Професорот
Владимир Јакшиќ, за кого Џинот и душата ќе си ја дадеше,
испратил телеграма, со која барал да му задржат на Џинот
три цекина, што овој, божем, самоволно му ги присвоил.
Така Џинот требаше да носи уште еден срамен белег и да
бара во себе сили не само да ја совлада болката, ами и да
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му прости на својот пријател. Некакво недоразбирање, секако, станало причина за овој инцидент.
Друштвото на српската словесност немало и не можело да обезбеди средства за проектот на Џинот. Сѐ што
може да се направи - се повторува во одговорите што идат
од Друштвото – е да се откупуваат повремено материјали собрани од Џинот, за кои тоа ќе биде заинтересирано.
Во Гласникот на Друштвото беа објавени и некои прилози
на Џинот, што секако значеше нешто за неговиот углед и
афирмација. Но сето тоа беше мала помош во ситуацијата во која Џинот се наоѓаше. Не треба да се сомневаме во
ограниченоста на можностите на Друштвото, но секако
дека била присутна и извесна резервираност спрема Џинот како фантаст и дилетант, а со тоа и незгоден соработник. Тоа можело да пречи да се вложат поголеми напори за
да се обезбеди трајно неговата соработка.
Приклонувањето на Џинот во овој период кон србизмот самото по себе фрла уште една светлина на тоа
какво реално покритие има декларативното прифаќање на
една национална програма во почетниот период на националната диференцијација на еден терен. Можеби самиот
Џинот пребрзано ги употребуваше квалификативите „вртоверци“ и „изјадници“ за своите сонародници што беа
далеку од идеалното вклопување во таа програма. Се разбира дека ние нема да ја повторуваме таа грешка, па да ги
применуваме истите морални оцени спрема Џинот. Само
од гледиштето на една теорија што националниот дух и
националната припадност ги смета како вечни категории
ваквите постапки можат да се чинат чудни и да се подлагаат на безмилосен презир и погрда. Националното чувство, меѓутоа, се јавува во додадена историска епоха, тоа
има свој почетен период, свој развиток, и своја конечна
кристализација. Во овие различни фази не може по еднаков начин да се суди националното однесување на луѓето.
Природно е што во почетниот период, особено кај некои
народносни групи, поставени во посебни историски услови, ќе има колебања во однос на националното определување. Спрема тоа, не треба да се осудуваат луѓето, кога
треба да се осуди една априорно скроена крута теорија.
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Не треба да губиме од предвид дека самиот Џинот не се конфронтираше со србизмот до моментот кога
беше готов да го прифати. Тоа го олеснуваше компромисот, којшто за него и не можеше да се чини толку голем.
Да не заборавиме дека еден македонски посветител беше
принуден да моли за корка леб, да го понижува своето
достоинство, чувствувајќи поради тоа потреба да истакне: „А ако би имал да живи, така ми Бога и ваше Сочовечество, ништо не би ви потражил и како Господар би се
изображил према ваша литерална скупштина!“ Не треба
да многу да мислиме за да ни дојдат на ум примери што
покажуваат дека и кај другите блиски словенски народи
се јавувале кај одделни луѓе и во одделни моменти колебања во изборот на националната припадност. Најпосле,
за да бидеме кратки и да не се распространуваме многу
непотребно во оваа област, да се прашаме зар не живееме
ние на Балканот, на кој е толку чест случајот, припадниците на едно исто семејство да се определиле национално
на различен начин спрема средината во која требало да
живеат и да ја обезбедат својата егзистенција? Кој е тој,
да го видиме, што прв ќе фрли камен на Џинот? Тоа што
Џинот го бележеше како податок за народносната состојба во својата земја во средината на минатиот век, па и тоа
што самиот го доживуваше во барањето на својот национален идентитет, може само извонредно показателно да
го прикаже историскиот процес што теоријата треба да го
следи во сета негова разнообразност, без да го потчинува
на некои апстрактни постулати.
9.
По сето што станало, Џинот, оневозможен веќе да
биде учител во Скопје, се зафаќа со прибирање на стари материјали за Друштвото на српската словесност под
условите што тоа му ги поставило. Во текот на 1857 година тој посетува некои историски места и манастири по
Македонија и соседните области (споменува дека бил во
Гнилане, Призрен и Скадар). Во почетокот на април 1858
година повторно доаѓа во Белград, за да остане сега тука
цел месец и пол. Потоа прави обиколки по Западна Маке-
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донија. Кон средината на 1859 година се прекинува, поради некои недоразбирања, за подолго време кореспонденцијата на Џинот со Друштвото на српската словесност и
со тоа како да се завршува една важна и интересна фаза
на неговиот живот.
Во 1859 година пак го наоѓаме во Велес, а потоа
е кратко време учител во Прилеп, за да се врати дома во
почетокот на 1860 година. Во текот на 1859 година испраќа
неколку дописки до „Цареградски вестник“. Така тој по
подолг прекин ја обновуваше својата соработка, потпишувајќи се во бројот 412 (1. I 1859) со „Многустрадалниј Болгарин Јордан Х. Константинов“. Два момента треба особено да истакнеме во тие прилози: прво, нападот против
„Рим – папата“, папиштаните и унијатската акција во Кукуш (бр. 458 од 21. XI 1859) и, второ, приговорот до велешаните што „они, вместо да учат матерниј свој јазик, чтат
сербски“ (бр. 423 од 21. III 1859). Ова е, колку што знаеме,
единствен пат, кога Џинот инсистира да се постави граница спрема употребата на српскиот јазик, но тоа тогаш стануваше веќе и прашање на денот, што се актуализираше
отворено од страна на бугарските редакции во Цариград.
Во текот на 1860 година излезе уште само еден прилог на
Џинот во бр. 471 (20. II) под наслов „Повест из рукописна
книга за крештението на Болгарите, Руссите и Мажарите“.
Џинот не соопштува од каде го зел овој текст, но и површниот поглед наведува на мисла дека е во случајов сосем
можна слободна компилација во неговиот стил.
Оваа, 1860 година, му донесе на Џинот тешки
премрежиња. При еден престој на великиот везир во Велес, во месец септември, пак била поведена клеветничка
акција против него, иако тој толку пати, без да биде, се
чини, уверлив, ја декларираше својата лојалност. Џинот
беше сега осуден на прогонство во Мала Азија. По етапниот пат, некој заптија го удрил ѕверски со камшик и му
го истерал десно око. Како да се клава крст преку човека,
тој погански камшик врежа белег преку бледната лика
на грацилниот македонски даскал. Во едно писмо упатено до Никола Тăпчилештов на 12. IV 1863 година Џинот
прави долг список на своите страдања и гонители. Тука
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ги кажува и маките по патот во затечение („Беда и мучение во Острово, удариха ми 50 грбачи“; „Пеш от Измир
до Ајдин Ѓузел Хисар, от една страна до друга за седум
дни дојдох“).
Од Ајдин во Мала Азија Џинот се јавува со писмо
до „Цареградски вестник“ (бр. 24, 10. VI 1861). Острите
и дури невоздржани зборови што тој ги упатува тука до
„Рим-папата“ („Римпапата е суштиј Антихрист“) и папиштаните треба само некако да го прикријат главниот
повод за испраќањето на ова писмо – молбата за поштеда. Како некаков македонски Достоевски, Џинот ја целива
онаа царска десница што се продолжуваше сѐ до суровиот
замав на пандурскиот камшик. Тој искажува оданост спрема султанот и се надева дека со царска грижа ќе се објасни
дека тој страда невино, само поради тоа што „честа породи
завист“. Не е чудно дека на Џинот му била сугерирана една
ваква благовремена изјава од оние луѓе во Цариград што
мислеле дека по тој начин ќе имаат подобра можност да
се заложат за неговото ослободување. Џинот останал во
прогонство до крајот на октомври 1863 година.
Една интересна вест за Џинот од времето по неговото враќање од прогонство останала, ни се чини, досега
превидена од неговите биографи. Имено, Рајко Жинзифов во својата статија „Западная пропаганда в Македонии“, излезена во Московскиот весник „День“ бр. 3, 16. I
1865, соопштува дека Џинот тогаш бил учител во унијатското училиште во Битола. Жинзифов кажува дека Џинот
поминал три години во заточение и „за да ја избегне сличната судбина во иднина, станал спроводник на западната
пропаганда во Битола“. Уште еднаш животот како намерно да се подигра со Џинот. Во еден тежок момент тој можеше да најде закрила само кај емисарите на „Рим – папата“, на чија сметка порано беше изрекол толку жолчни
зборови. Секако никој друг не се осмелувал да му подаде
рака на помош веднаш по неговото враќање од Анадолија. Сепак оваа ситуација не траела долго. Во своите белешки од обиколката на Македонија во 1866 година Жинзифов пишува за својот престој во Битола и посебно за
унијатското училиште во тој град. Меѓу учителите на тоа
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училиште тој не го споменува Џинот. Тоа значи дека во
меѓувремето Џинот пак се прибрал во Велес.
Времето на Џинот како да беше поминато. Малку
ќе слушаме за него натаму. Од неговата кореспонденција
знаеме дека ги обновил своите врски со Друштвото на
српската словесност. Во в. „Македонија“, уредуван од
П. Р. Славејков, излезе во 1869 година неговата песна
„Река Вардар“ (името на таа река Џинот своевремено го
објаснуваше „етимолошки“ како Виров – дол). Последниот период на својот живот Џинот го поминува, со кратки
преместувања (Скопје), во Велес. Во 1873 година, при
својот престој во Скопје, белградскиот професор Панта
Среќковиќ се запознал со Џинот и останал импресиониран од богатството на неговата збирка на стари ракописи.
Кога Среќковиќ се заинтересирал за еден средновековен
српски текст со историска содржина и посакал да направи препис, не добил за тоа дозвола. Џинот заборавил дека
самиот му беше доставил таков препис на Друштвото на
српската словесност уште во 1856 година, кога се надеваше дека ќе биде усвоен неговиот голем научен проект.
Џинот умре во Велес на 29 август 1882 година.
Остана да се прикажува дека тој имал многу пари, но некој, што стасал прв по неговата умирачка, ги прибрал. Не
можеме да знаеме колку е тоа вистина. Единствено што
можеме да заклучиме е дека тие што ја создале фамата не
нашле кај Џинот веќе никакви „новци“, како што велеше
понекогаш тој.
Само гробот на Џинот се наоѓа на достојно место:
пред црквата Свети Спас, високо на стрмнината Прцорек,
на левиот брег на Вардар.
ЛИТЕРАТУРА
Најмногу за Џинот има пишувано Х. Поленаковиќ.
Повеќето од тие негови работи се собрани во петтата книга на неговите одбрани трудови (Во екот на народното будење, Скопје 1973). Посебно издание претставува: Х. По-
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ленаковиќ, Кореспонденцијата на Јордан Хаџи Константинов-Џинот со Друштвото српске словесности, Скопје 1955.
Важен придонес кон изучувањето на животот и
делото на Џинот даде симпозиумот по повод стогодишнината од неговата смрт, одржан во Т. Велес на 9 септември 1982 година. Рефератите од овој собир се објавени во
Прилози на МАНУ, Одделение за лингвистика и литературна наука, VIII 1-2, 1983.
Во споменатите публикации се цитира и другата
литература за Џинот.
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Кога пишував белешки за „Избраните страници“
на Јордан Хаџи Константинов-Џинот (Скопје, 1987), требаше, како што тоа обично се случува, да оставам некои
работи недоволно објаснети за себе и за други. Сега сум
во можност. Сега сум во можност да доуточнам макар и
само две такви места.
1. Во белешката бр. 51, кон статијата „Архиепископија Охридска или болгарска и обител трескавечкаја
или прилепскаја“, го дадов коментарот дека тој текст претставува слободна компилација на Џинот, иако тој сака да
остави впечаток дека се опира на историски извори. Истакнав при тоа дека само една специјална студија може да
установи што е во тој текст преземено од постари извори
и од традицијата, а што е дадено од самиот Џинот. Сега
можам со сигурност да посочам барем еден од изворите
со кои се користел Џинот. Се работи за приписката на монахот Виктор кон крмчијата што тој ја препишал во 1959
г. во црквата Св. Ѓорѓи во Струга. Преписката е репродуцирана кај Й. Иванов „Български старини от Македония“
(София, 1931), стр. 52, а таму е преземена од прилогот на
И. Јастребов во Гласник Српског ученог друштва, LI. Во
неа како области потчинети на Охридскиот престол се
споменуваат: Дакија, Медитеранија, Дакронија, Ритинија
и Превалија, Дарданија и Мисија Горна. При овие имиња
се даваат и поблиски објасненија за тоа на кои области се
мисли. Така, при Ритинија и Превалија се кажува дека се
работи за земјата од Дунав до Солун која се вика Македонија. Целиот овој, завршен, дел на приписката е толку
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верно приведен кај Џинот, што не останува сомнение дека
тој ја имал в рака споменатата крмчија. Ситните отстапувања можеме слободно да ги пренебрегнеме. На пример,
место Превалија, Џинот пишува Тривилија, веројатно не
случајно ами поврзувајќи го тој назив со името на легендарниот бугарски крал Тривели, чијшто лик е даден во
Стематографијата на Христофор Жефарович. Една измена
што ја изнесол Џинот претставува тоа што тој ги приведува имињата на областите под редни броеви од еден до
осум. Не е исклучено дека Струшката крмчија со негово
посредство била пренесена во Белград, каде што, како што
сум известен, ја доживеала судбината на ракописите во
Народната библиотека, срушена во бомбардировката на
6 април 1941 година. Останува отворено прашањето дали
Џинот од некој дел вметнат во Струшката кормчија го презел и тврдењето за високиот ранг на Охридската архиепископија меѓу другите цркви или имал за тоа друг извор.
2. Во долгата стихотворба на Џинот „Горка чаша
књаз Лазара, последна тајна вечера“ го наоѓаме во четврта строфа стихот: „и искрени чада Мосохови!“ Во белешка бр. 82, што се однесува на тој стих, кажувам дека името Мосох не можев да го идентифицирам и си дозволив
да направам ваква претпоставка за тоа име. Паѓа в очи
неговата блискост со Мосха (за: Москва). Можеби Џинот
на таа основа создал име за измислен словенски предок.
Сега гледам дека интуицијата ме водела по правилен пат,
иако самиот Џинот не го измислил името Мосох. Тој го
научил тоа име од статијата на Константин Фотинов за
древноста на Словените, која почнувала „отъ Мосоха,
шестаго сина Иафетова“. Сп. К. Г. Фотинов, Избрани
страници, София – Хемус 1939, стр. 69). Следствено и
името на градот Мосха (грчки облик) и на реката Москва,
како и називите москови, мосхови, мосхи, мосхити, се изведуваат од името на тој легендарен словенски предок.
Џинот ги следел текстовите на Константин Фотинов. Од
неговото „Общое землеописание“ (Смирна 1843) дошла
сигурно подбудата за описите на македонските градови
и места што ги оставил Џинот. Од Фотинов тој ја презел
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најверојатно и карактеристичната лексема расход, со значење „излетиште, место за прошетка, теферич“.
3. Сега имам добар повод да исправам и една неправда што му ја причинив, повлечен од зборот на Џинот,
во својот предговор кон неговите „Избрани страници“.
Имено, јас таму се посомневав дали Џинот лично бил во
манастирот Св. Наум поради тоа што кажува дека „црквата е сводовна с девет кубиња“. Јас го имав при тоа на ум
само значењето „купола“, а не се сообразив со тоа дека на
турски кубе има значење, заправо основно, „свод“. Сега
не би се решил да се сомневам дали Џинот точно ги избројал сводовите во црквата на Св. Наум. Мојот аргумент
губи секаква сила и описот на Џинот може да биде само
уште една потврда дека тој сигурно го посетил и внимателно го разгледувал манастирот.
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При крајот на 50-те и 60-те години на минатиот
век, со акциите за црковна независност, оживе интересот
за Охридската архиепископија, укината во 1767 година.
Се јавија написи што го будеа историскиот спомен. Во
„Цареградски вестник“ бр. 420 од 28. II 1859. излезе дописката на Јордан Хаџи Константинов-Џинот под наслов
„Архиепископија охридска или болгарска и обител трескавечкаја или прилепска“. Во следната година беше отпечатена и статијата на К. Миладинов „Охридска архиепископија“ (сп. „Братски труд“, III, Москва 1860, стр. 21-27).
Се разбира, не се работеше само за историска љубопитност, зашто сѐ поголема актуелност во македонската средина придобиваше во споменатото време идејата
за обновување на Охридската архиепископија. Колку таа
мисла беше присутна може да се види макар од овие неколку податока. На 9 април 1861 во Охрид беше издадено
полномошно, пишувано на грчки јазик, со кое граѓаните
ги овластуваат „претставниците на бугарскиот народ“ во
Цариград да ја образложат пред Портата нивната поплака против владиката Мелетиј. Во тој текст се укажува на
некогашната самостојност на Охридската црква и се изразува молба, таа да биде обновена.1 Со голема сигурност
можеме да тврдиме дека во обмислувањето на овој акт
учествувал Димитрија Миладинов, пред да биде затворен.
Во следните години некои луѓе, како Кузман Шапкарев,
се залагале да се премине во унијатство, ако со тоа се по1

Й. Иванов, Български старини из Македония, София 1931, 47-48.
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стигне обновувањето на Охридската архиепископија. На
основачкото собрание на Егзархијата во Цариград во 1871.
меѓу бугарските претставници се јави колебање дали да им
се допушти учество на претставниците на македонските
епархии, да не би тие да го постават прашањето за обновување на архиепископијата во Охрид.
Текстовите на Џинот и К. Миладинов придонесуваа, значи, за истакнувањето на една акциона програма
во движењето за ослободување од власта на Цариградската патријаршија. Со поставувањето на тие два текста
се покажа резултатно, особено со тоа што можеше да се
установи дека еден од изворите им бил заеднички.
Јас имав веќе случај да посочам дека за списокот на
епархиите што некогаш потпаѓале под Охридската архиепископија Џинот го користел записот на монахот Виктор,
препишувачот на т.н. Струшка крмчија од 1590 година.2 К.
Миладинов дошол исто до тој запис (до оној негов дел што
се однесува до Охридската архиепископија и областите под
нејзина јурисдикција) и дури како прв го објавува во својата статија, што досега останало незабележано. Константин
уште во почетокот на својата статија соопштува дека „овие
дни“ добил таков запис („ракопис“), а натаму забележува
дека текстот потекнува од „Патриархески кодикс в Охрид“.
Нема сомнение дека преписот му го доставил неговиот пос
тојан коресподент, брат му Димитрија. Следува да заклучиме дека Струшката крмчија во 1860 година се чувала уште
во Охрид. Секако и Џинот ја нашол таму. Во својот опис на
Охрид и Охридско од 1855. тој и не ја споменува Струга,
ниту во неа црквата Св. Георги.3 Се разбира, останува како
важен податокот дека при крајот на XVI век во Струга, при
црквата Св. Георгија, имало словенски препишувачки пункт
што го користела и архиепископијата.4
Додека порано го оставав отворено прашањето за
тоа дали Џинот користел и други извори, сега сметам дека
Б. Конески, Маргиналии за Џинот, Спектар IV, 1988 бр. 11, 35-36.
„Цареградски вестник“ бр. 218 (26. III 1855).
4
Познато е дека во XVI в. црковнословенскиот јазик освојува простор и во практиката на самата Охридска архиепископија.
2
3
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треба да го земеме како прецизно неговото соопштение:
„Оваја статија е преписана от законика гражданскаго и
церковнаго“. А тој законик била имено Струшката крмчија
од 1590 година. Во делот кајшто се говори за тоа дека Охридската архиепископија ја создал Јустинијан и дека таа
не му е потчинета на ниеден патријарх, правејќи го својот
препис Џинот дури го задржал и упатувањето кон една
алинеја од овој законик (номоканон): „Види в средце правило 1, 2 состава четвертаго“. Бидејќи Струшката крмчија
е уништена заедно со многу други ракописи при бомбардирањето на Белград на 6 април 1941, со преписот на Џинот ни е зачуван, макар можеби во скратен вид, нејзиниот
најважен дел, оној што непосредно се однесувал на самата
Охридска црква. Познат е инаку обичајот, номоканонот да
се дополнува со делови од регионален интерес.
Секако во преписот на Џинот посебно важно мес
то претставува тоа кајшто се кажува дека Охридската архиепископија е трета по ранг меѓу самостојните цркви,
веднаш по Рим и Цариград. Ова тврдење потекнува од
познатиот охридски архиепископ од почетокот на XIII век
– Димитриј Хоматијан. Во своето писмо до никејскиот патријарх Герман II, одговарајќи на приговорот како можел
да круниса цар (се однесува за крунисувањето на Теодор
Коменин, откако тој го презел Солун во 1223), Хоматијан
вели дека такво право неговата црква добила од Јустинијана, којшто „го нарекол прв меѓу сите свештеници светејшиот папа на стариот Рим, потоа втор по него го нарекол
блаженејшиот Цариградски, веднаш по него споменува за
архиепископскиот престол на Бугарија. Него и го наречува
Јустинијановски, зашто отаде тој го водел својот род и со
своите сопствени усилби и воени походи ја присоединил
таа бугарска земја кон областите на римската империја
потчинувајќи на нејзиниот престол и различни епархии,
кои неговата 131 новела, поместена во V книга на базиликите, титл... глава I, тема II, пространо ги излага“.5
Димитриј Хоматијан секако придонесол многу
во поткрепа на идејата за создавањето на самостојната
И. Снегаров, История на Охридската архиепископия I, София 1924,
122.
5

199

Блаже Конески

Охридска архиепископија од страна на цар Јустинијан I.
Познато е имено дека таков спомен нема не само во грамотите на Василиј II, ами ни во приказот од Нил Доксопетар (1143 г.) на патријаршиските престоли, односно на
автономните цркви, меѓу кои и на охридската.6 Меѓутоа,
не многу по тоа наоѓаме веќе потврда дека споменатата
идеја била присутна во охридската средина. Таа добила
службен израз во титулата: архиепископ на Прва Јустинијана и на сета Бугарија, што првпат се среќава во потписот на Јоан Комнин на актите на црковниот собор од
1156 година.7
Во лансирањето на таа идеја се тргнало прво од
тоа што Охрид бил поистоветен со Јустинијана Прима и
така прогласен за родно место на царот Јустинијан. Натаму можеле лесно да му се припишат оние привилегии што
заправо ѝ припаѓале на Јустинијана Прима. Почетокот на
XIII век бил згодно време да се инсистира во таа посока.
Византија се распаднала со преземањето на Цариград во
1204 г. од страна на крстоносците. Се јавило ривалство
меѓу регионалните центри на светската и црковната власт
и при отсуство на контрола, дошле во нив до израз различни претензии. За Д. Хоматијан суштествувал и посебен мотив да се заложи за докажувањето на старите права
на Охридската архиепископија. Имено, во негово време
со акцијата на св. Сава и при согласност на никејскиот патријарх се изделила од неа српската црква. Се чини дека
такви мотиви придонесле и подоцна, во XVI век, да се
зафатат во Охрид со еден синтетички приказ на правата
на архиепископијата, што и било сторено со Струшката
крмчија. Познато е, имено, дека во 1557 година, со обновувањето на Пеќската патријаршија, од власта на Охрид
се одделија опширни области.8 Во меѓувремето се засилуваше аргументацијата во полза на идентичноста на Охрид со Јустинијана Прима. Во 1272 г. Михаил Палеолог,
Й. Иванов, ор. cit., 562-564.
Византијски извори за историју народа Југославије, VI, Београд,
1986, 156, бел. 3.
8
За тензиите меѓу српските епархии и Охридската архиепископия во
првата половина на XVI в. сп. Й. Иванов, ор. cit., 569-575.
6
7
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потврдувајќи ги грамотите на Василиј II, во историскиот увод се повикува на Јустинијана.9 А пак во виенскиот
препис на хрониката на Скилица (крај на XIII – поч. на
XIV век) се среќава оваа интерпелација: „Императорот
(Василиј II) го потврди наново и бугарското епископство
за автокефално, како што тоа било при старецот Роман
(Лакапин), откако се уверил од установките на императорот Јустинијан дека тоа е Прва Јустинијана, означена од
него како негово родно место, којашто го имала тогаш за
епископ Кастелион“.10
Разбирливо, и К. Миладинов во својата статија
во „Братски труд“ особено ја истакнува улогата на Јустинијана во создавањето на Охридската архиепископија.
Во Охрид прво имало епископија, вели тој, но Јустинијан
ја направил во 535 г. независна архиепископија. Тогаш ѝ
биле потчинети епархиите: Дакија, втората Македонија,
Панонија и Акви, епархија од прибрежната Дакија. Натаму следат овие редови: „Самостојателноста од Архиепископиата ја потврди со втора негова грамота (545 п. х.) во
која подвластни епархии се споменвет Дакиа, Медитераниа (средиземна), Дакиа Рипенсиа, Тривалиа, Дарданиа,
Горна Мисиа и Панониа. Сите Архиепископи беха четересет и пет, от кои првиот (535) Катилиан, последниот
Ио(а)саф (1767), во време от Константинополскиот Патриарх Самуила Византиа“. Натаму Константин го цитира молдавскиот митрополит Георги, којшто кажува дека
и неговата црква се изделила од Охридската архиепископија во времето на Андроник Палеолог.
На Константина му биле познати Јустинијановите
грамоти (новели). Што му послужило како непосреден
извор, како литература засега не можевме да установиме.
Во списокот на областите под Охридската архиепископија, што го дава Џинот во својот напис од струшкиот законик, има нормално совпаѓања со тоа што е соопштено
кај К. Миладинов според втората Јустинијанова грамота,
но и некои разлики. Меѓу другото, се забележува дека
9

И. Снегаров, ор. cit., 30.
И. Снегаров, op.cit., 30.

10
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Карданија во струшкиот ракопис стои погрешно место
Дарданија. Овој список кај Џинот е заправо идентичен
со списокот во записот на монахот Виктор, со таа разлика
што се даваат во него само старите имиња на областите,
додека во записот и поблиску се објаснува на кои области
се однесуваат тие некогашни називи. Се чини дека препишувачот на Струшката крмчија намерно вложил дополнителен напор да придонесе за подоброто разбирање
на тоа место во самиот текст.
За веста дека „сите Архиепископи“ на охридскиот престол биле четириесет и пет треба да се бара друг
извор, како и за тоа дека последниот од нив бил Јоасаф.
Бројот на архиепископите бил значително поголем.11 Изненадува тоа што Константин не знаел дека последен охридски архиепископ бил Арсениј, а не Јоасаф (избран на
6 февруари 1719). Судејќи по тоа што В. Григорович во
1844 г. не го забележал името на последниот архиепископ, иако се распрашувал за укинувањето на архиепископијата, како да сведочи дека и во Охрид избледел споменот за тоа име. Григорович соопштува дека охриѓани му
кажувале за с. Исток и планината Петрина, која во старо
време според нив се викала Ведериена: „Этими местностями определяют положение первой Иустинианы“. Му
кажувале и дека последниот архиепископ бил свргнат поради своите врски со Венецијанците (според други – со
Русите).12
Кај Снегаров се само за турскиот период забележани 59 архиепископии. Сп. И. Снегаров, История на Охридската архиепископия (патриаршия) II, София 1932, 210.
12
В. Григорович, Очерк путешествия по Европейской Турции, Казанъ 1848, 121-122. Очевидно, во Охрид во времето на посетата на
Григорович имало луѓе што веќе ја дообработувале легендата за
идентичноста на нивното место со Јустинијана Прима. Тука мис
лиме пред сѐ на докторот Константин Робев, којшто му бил и главен
информатор на Григорович. Во едно свое писмо до Григорович, пишувано во Охрид на 25. август 1846, К. Робев негодува што Шафарик
ја бара Јустинијана Прима кај Ќустендил. Тој тврди дека Јустинијан
потекнувал од селото Исток кај Охрид. Тој притоа го преправа името
на планината Петрино во Ветрина, а после во Ведрино, за да го сврзе
со византиското Ведерианон (сп. Б. Ст. Ангелов, Неизвестно писмо
11
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Поголемиот дел од статијата на К. Миладинов им
е посветен на грамотите на охридскиот архиепископ Паисиј (XVI в.). Константин кажува дека во времето на својот
престој во манастирот Зограф на Света Гора препишал три
негови грамоти.13 Toj ja објавува, во грчки оригинал и во
свој превод, само едната, онаа од 1566, во која се говори за
правата на Тимотеј, митрополит на долна Италија, Сицилија, Малта и Далмација. Се чини добро обоснована претпоставката дека овие грамоти останале во Зограф по архиепископот Арсениј, којшто умрел во зографската келија
во Кареја. Впрочем, Григорович соопштува дека тоа му го
кажувале при неговиот престој на Света Гора и дека дури
му ветиле дека ќе му ги покажат грамотите, но тоа сепак не
го сториле.14 Интересно е прашањето зошто Арсениј носел
со себе токму документи што се однесувале на епархиите
во италијанските предели. Можеби тие требало да му послужат при правдањето пред Портата за неговите наводни
врски со Венецијанците.
Константин, којшто досега останал превиден како
прв издавач на една од Паисевите грамоти,15 на крајот на
својата статија го објавува записот од струшката крмчија
и во една забелешка говори за св. Климента според житието од Теофилакта. Тој погрешно мисли дека Теофилакт бил Климентов ученик. Треба да се истакне дека во
таа забелешка тој го објавува и надгробниот натпис за
Климента то „ушче стоит во соборната црква в Охрид“.
на д-р Константин Робев до В. И. Григорович, Извести на научния
архив, IV, БАН, София 1968, 115). Малку подоцна во неговиот дух
доградува Џинот. За него е веќе Исток име на Јустинијановиот татко, додека пак сестра му се викала Беглица (ова име тој го смислил
секако според Белица, струшко село, за кое сметале дека било едно
од седиштата на Климент Охридски во својство на епископ). Се славизира и името на самиот Јустинијан. Управд. Сп. Јордан Хаџи Константинов-Џинот, Избрани страници, Скопје, 1987, 89.
13
Во Зограф се чувале заправо четири грамоти на архиепископот Паисиј Сп. кај Й. Иванов, op. cit., 244.
14
В. Григорович, op. cit., 122-123.
15
За тоа каде се објавени грамотите на Паисиј в. Й Иванов, op. cit.,
244.

203

Блаже Конески

Пред него тој натпис беше го издал В. Григорович, а подоцна и Ј. Иванов.16 Во расчитувањето има некои разлики, на кои не е потребно овде да се задржуваме, како што
не е потребно да го правиме тоа сега ни/во однос на записот од Струшката крмчија.
Во целост написите на Џинот и К. Миладинов ни
ја прикажуваат онаа сума од знаења за Охридската архиепископија, што можеле кај нас да ја стекнат во тоа време заинтересираните луѓе. Несигурни што се однесува
до историската веродостојност, тие вести играле важна
улога во изградувањето на историската свест во македонската средина и посебно во актуелните настојувања да се
постигне црковна независност.

16

В. Григорович, op. cit., 116; Й. Иванов, op. cit., 40.
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ЈОРДАН ХАЏИ-КОНСТАНТИНОВ-ЏИНОТ
КАО ДОСИТЕЈЕВ СЛЕДБЕНИК

Пошто је на балканским просторима очовечење
преко рада и просвете дуготрајан и мукотрпан процес.
Доситеј Обрадовић је за све време, па и данас пред нама,
не само велика историјска фигура, него истовремено и
личност чије су идеје у ставови задржали значајну актуелност. Познато је да је Доситејев утицај прекорачио границе српске националне средине и да се у мањој или већој
мери осетио и код осталих јужнословенских, а и других
балканских народа. То се догађало постепено и у време
погодно за ширење тога утицаја. У Македонији се то догодило у 30-тим, и нарочито 40-тим годинама прошлог
века, када се ударају основе грађанске просвете словенске оријентације1. Пре тога су просветитељске идеје долазиле овде посредством грчке средине, која је, као што
је познато, одиграла важну улогу и у формирању самог
О Доситејевим везама са Македонцима и рецепцији његових
књига у Македонији уп. Х. Поленаковиќ, Доситеј Обрадовиќ кај
Македонците, Јужнословенски филолог XXII, 1958, стр. 273-288.
Није уверљива претпоставка да је Доситејева дела познавао већ Кирил Пејчиновић. Она се заснива на кратком запису у једном примерку „Огледала“, где стоји да је Кирил, јеремонах Лешечког манастира,
„Доситејеву благополучију у душевному спасенију рачител“. Чудно
је да се жели „благополучије“ покојном човеку. Вероватно се овај
запис односи на неког другог. Уз податке које наводи Поленаковић,
поменимо још и то да је једна Доситејева песма ушла у рукописну
песмарицу коју је 1838. Саставио прилепски учитељ Јован Димитријевић (Б. Конески, За една песна на Доситеј Обрадовиќ, Литературен збор, 1985, XXXII, 2, стр. 45-46.
1
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Доситеја Обрадовића. Најизразитији Доситејев следбеник у Македонији је несумњиво Јордан Хаџи Константинов-Џинот (1821-1882), просветни и књижевни радник.
Он се још као сасвим млад учитељ у Велесу упознао са
делима Доситеја Обрадовића и усвојио не само његове
идеје, него и многе особине његовог стила. Волео је афористички начин изражавања, радо је прелазио на дијалошку форму, чак и у својим писмима, усвојио је и неке
фразеолошке изразе које је Доситеј радо употребљавао.
Много пута је варирао основну мисао да је просветни рад
у народу једина залога његове боље будућности. Разуме
се, Џинот, који је знао грчки, могао је и непосредно да
иде на оне грчке изворе, античке и нове, којима се пре
њега користио и Доситеј Обрадовић. Први објављени
текст Јордана Хаџи Константинова-Џинота Таблица перваја представља адаптацију неких места из Доситејеве
Ижице. Притом су неке максиме просто преведене, неке
сажете у нову целину, док су опет поједина места сасвим
слободно интерпретирана.2
Међутим, колико било важно овакво усвајање
идеја и коришћење текстова, чини нам се да је можда још
битније, и да у сваком случају буди посебан интерес, то
што је Џинот у Доситеју видео узор за подражавање, према коме је стварао представу о самом себи и своме позиву
и према коме је просуђивао и своју личну судбину. Идеје
долазе са различитих страна, али жеља и потреба за идентификацију са неком личношћу сведочи о далеко дубљем
и интимнијем контакту.
Џинот се школовао у Велесу, Самокову и Солуну.
Као сасвим млад човек он почиње 1838. године своју учитељску каријеру у родном граду Велесу. Међутим, већ
следеће године против њега предузима гоњење велешки
владика Игњатије. Оптужен је за слободоумље, називају
га јеретиком и „фармазоном“ (Џинот иронично примећује
да нису знали како се правилно изговара реч којом су желели да га жигошу), тврде да је хулио на црквене обреде и
Х. Поленаковиќ, Изворот на „Таблица перваја“ од Јордан Хаџи
Константинов Џинот. Во екот на народното будење, Скопје, 1973.
стр. 9-24.
2
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на иконе. На Успење 1839. године бацили су у цркви анатему на њега и забранили грађанима да шаљу своју децу
да уче код њега. Био је на време предупређен да сакрије
своје књиге, пре него што власти изврше претрес у његовој кући. Морао је да привремено напусти учитељевање и
да се удаљи из Велеса. Од 1839. до 1842. године од путује.
Одлази најпре у Солун, а затим у Свету Гору и на острва
Хиос и Патмос. Чини се да овај итинерер није случајан, а
да га је изабрао један младић који је већ читао знамениту
књигу Живот и прикљученија. И Доситеј је као крајњи
циљ свога путовања по Грчкој имао острво Патмос, на
коме је у његово време радила чувена школа, али околности су га задржале у Смирни. Поучен његовим примером, и Џинот је тражио место где је могло да се стекне
солидно образовање. И он је на својим путовањима, као
и његов велики претходник, налазио начина да обезбеди
најнужнија средства за живот. У ово време појављује се
и његова Таблица перваја, за коју је Х. Поленаковић установио да користи Доситејеву Ижицу. Место и година издања таблице нису означени. По типу знакова се види да
је штампана у Солуну код Теодосија Синаитског. Што се
тиче године, изгледа нам највероватније да је штампање
обављено 1840, док се Џинот, на почетку свога путовања,
налазио још у том граду.3
У исто то време, тачније 1842. године, Цариградска патријаршија је, на основу увида у један грчки превод
Живота и прикљученија, чија даља судбина није позната,
упутила писмо београдском митрополиту, у коме се каже
да се у тој књизи садрже антирелигиозне идеје, па се од
тог митрополита тражи да „спречи све штетне последице
које без сумње могу настати од читања таквих књига“4.
Фанариоти, који су овако осуђивали Доситејеву мисао,
могли су једовремено да врло опипљиво шчепају за врат
његовог оданог следбеника у Македонији – Јордана Хаџи
Константинова-Џинота.
Уп. Х. Поленаковиќ, стр. 11-12.
М. Стојановић, Доситејеве поуке и поруке (интервју), Задужбина,
II, 5 мај 1989, стр. 3.
3
4
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Касније, 1853. године, на основу стеченог горког
искуства, Џинот пише у „Цареградском вестнику“ о незахвалности савременика и потомака према стваралачким личностима. Да би дао примере и за једно и за друго,
он наводи једно подуже место из сатире Грише Зубана
Шљиве за брашно, где се спомињу Омир, Сократ, Волтер,
Русо. (Дмитрије) Давидовић, а од Доситеју Обрадовићу
стоји ово: „Нашем филозофу Старцу Доситеју... кажу да
се ни гроба не зна као праведном Еноху“5.
Џинот је пишући о свему томе имао у виду уствари и своју личну судбину. Преосетљив и нервно пренапет,
он је био у сталном конфликту са средином, у којој није
налазио довољно разумевања за своје подухвате. Има у
Таблици первој једна препорука, за коју Х. Поленаковић
није нашао одговарајуће место у Ижици: „Не биди како
хрслан во куќата ти, избеснет во табието си“. Тај савет
као да је Џинот смислио за себе и упућивао самом себи.
Џинота су гониле и фанариотске владике, и турске власти.
1860. године био је послат у прогонство у Анадолију. При
спровођењу му је један од заптија избио камџијом око.
Он је по угледу на Доситеја писао и афоризме. Али су
његови афоризми пуни горчине и неспокојства. Био је
жучан и у расправама. Полемишући са Савом Радуловом, он каже да ће на питања која му овај „хладнокрвно“
поставља одговорити, али не „хладнокрвно“, него „жешкокрвно“6. Његов велики учитељ сигурно не би одобрио
овакву жестину. Доситеј је као врховне врлине истицао
истинољубивост и смелост којом она треба да се брани.
Али је додавао да уз њих треба да иде и одмереност, тактичност. Џинот је био истинољубив и храбар, али му је
тактичност недостајала.

5
6

„Цареградски вестник“, бр. 114 од 21. III 1853.
„Цареградски вестник“, бр. 113 од 14. III 1853.
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Станува збор за ракописи што уште во минатиот
век се наоѓале во манастирот Трескавец. – „Подигрување“ на поп Ристе со двајцата наши преродбеници – „на
едниот фрлил тешка кривица, веројатно за да го отклони
вниманието од себе, а на другиот му ставил на душа да ја
разгласи вината, што овој со голема готовност го стори“...
Ќе стане збор за ракописите што во минатиот век
уште се наоѓале во прилепскиот манастир Трескавец.
Почнуваме со тоа што можел да го види Виктор Григорович при својата посета на манастирот во 1844 година.
Тој дури со болка кажува дека таму го пречекало „бесподобно негостоприемство“. Нејќеле да му ги покажат ни
надгробните камења со натписи, а камоли книгите. Успеал сепак да види нешто откако ги здобрил калуѓерите
колку што му „допуштале средствата“. Му покажале три
хрисовула (дарителни грамоти) од српските кралеви. „Забележувајќи со непростителна иронија дека тие без полза долго лежеле порано во некој агол на црквата, додека
старецот монах не ги пренесол кај себе в ќелија“. Се работи за грамотите што по освојувањето на Прилеп кралот
Стефан Душан му ги дал на манастирот. Григорович ги
затекнал многу оштетени: во црвата насобрале влага, а
во келијата ги изгризле глувци. Во својот Очерк тој дава
сосем краток опис на тие грамоти и сумарни исписи од
нив. Освен тоа успеал да најде во папертата неколку испокинати ракописни одломки. Сепак една од нив му била
многу корисна, но не соопштува која. Можеме да заклу-
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чиме дека тие одломки, или барем дел од нив, било сѐ
што можел да земе со себе. Очевидно дека необразованите жители на манастирот лично не ги ценеле старите
ракописи, но веќе почнале да сфаќаат дека за нив можат
да извлечат некоја пара од заинтересираните посетители.
Само три години по Григоривеча во Трескавец
се нашол Џинот. Во својот опис на Прилеп, објавен во
„Цареградски вестник“ во 1854. (в ги неговите „Избрани
страници“, Скопје 1987, стр. 53-56), Џинот ни кажува и
за својата посета на манастирот, па и за книгите во него.
По својата наклоност да претерува со бројките, вели дека
тука порано имало „двадесјат товари рукописи, и сега
има, но жал нам Славјаните, зашто добрите букви (веројатно: книги) и букваро на Кирила, Механович, Григориевич и други таквија ни ги земале...“ Игуменот Герасим му кажал дека букварот на св. Кирила му ги зеле и
му ветиле да му дадат сто илјади гроша. Му зеле и други
седумнаесет книги. На Џинот ќе му дојде подоцна до ак
тоа што му се причинувале цели товари стари книги, како
и тоа што толку остро ги осудувал собирачите.
КНИГИТЕ ВО ТРЕСКАВЕЦ
Во секој случај во Трескавец имало во овие години повеќе книги отколку што му било допуштено на
Григорович да види. Интересно е да дознаеме што претставувал оној буквар што го споменувал игуменот Герасим. Тоа бил заправо оној ракопис што се меткал меѓу
парчосаните листови во папертата, и што му се покажал
многу корисен на Григорович – текстот „О писменах“ од
Константин Костенечки (А. М. Селищев, Македонские
кодики XVI – XVIII веков, София, 1933, стр. 126). Герасим му кажувал на Џинот дека „букварот“ бил голем
колку еден псалтир и долг три педи. Спрема тоа не се
работело за неугледна одломка. Очевидно дека имало пазарење околу тој ракопис, па игуменот бил огорчен што
не се исполнило ветувањето.
Џинот го посетил Трескавец и во 1859 година, кога
за кратко време бил учител во Прилеп. И за таа посета, пак
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сосем кратко, тој соопштува во дописка до „Цареградски
вестник“ („Избрани страници“, стр. 90-91). Во манастирот уште се наоѓале хрисовулите. Кажува дека игумените
се „мирски попови“ што му даваат рушвет на битолскиот
владика само да не го смени. „Настојател на таја обител –
вели – е градски човек кој превзема што год добие всичка
година таја обител“. Тој, се чини, го портретира поп Ристета. Но таа дрскост нема да му биде заборавена.
ЗАПЛЕТ
Џинот и самиот прибирал ракописи. Во својата
поранешна дописка за Прилеп тој кажува дека во 1847. ја
зел од Варош книгата „нарицаема Вертоград“. Неговата
собирачка ревност се засилила од 1858. година, кога таа
станала и нужен извор за неговата издршка. Гледајќи со
какво неразбирање се однесуваат по манастирите спрема старите ракописи, тој веројатно интимно сѐ повеќе
се уверувал дека е подобро тие да најдат посигурно засолниште. Од тоа што го видел, доста е да се спомене
дека во манастирот Моклишта кај Ваташа поповите си ги
поставувале камилавките со пергманени листови. Сепак
неговата позиција станувала ранлива. Но тој не можел да
очекува дека еден ден ќе биде вклучен во очите на своите современици меѓу „Механович, Григориевич и други
таквија“. А се случило токму така.
Во 1865 година во Трескавец дошол Кузман Шапкарев, тогаш учител во Прилеп. За манастирот, меѓу другото и за книгите во него, му кажувал тогашниот игумен поп
Ристе. Многу подоцна, во 1890 година, Шапкарев направил запис за Трескавец спрема тие кажувања и го вклучил
во својот зборник во делот посветен на преданијата. Како
времето да не го ублажувало, ами како да го засилувало
неговиот гнев против оние што го разнесле ракописното
богатство на манастирот. Меѓу нив заправо на нишан се
нашол пред сѐ Џинот. Иако не го споменува по име, јасно е дека него го става на срамниот столб како човек што
во 1860. година „коварно“ го украл и „подло“ го изнесол
од манастирот документот на крал Душан, за да го продаде „во Србија за неколку австриски жолтици“. Шапкарев
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притоа споменува дека овие податоци ги добил „од манас
тирскиот игумен, поп Христета“ (Сборник от бьлгарски
народни умотворения, т. II, София 1969, стр. 610) Полн со
индигнација, Шапкарев прави инсинуации и за кршканиците на Џинот во национална смисла („Цреп шутара прекара!“). Со не помалку презир се нафрлил врз Џинот, посочувајќи го и со име и презиме. Никола Ганчев Еничерев
во спомените од своето учителствување во Прилеп пак во
60-ите години на минатиот век: „Учителот Јурдан Х. Константинов – Џино дигнал од нив (од книгите) неколку товари и ги испраќал некаде преку Србија“ (Вьзпоминания,
София 1906, стр. 320-321). Така му се вратија на глава на
Џинот и неговите претерувања со товарите.
Поентата на овој заплет ни ја открива една белешка
публикувана на сосем други места, така што никој досега
не ја сврзал со случката што ја следиме. Белешката, вклучена во манастирскиот поменик, заслужува да ја цитираме
целосно. Тоа го правиме без промени во јазикот, служејќи
се само со современа транскрипција: „Тук бележим, какво
в 1860 лето, месец септемвриј 5 дојде из Србија нарочно
испитание за старините светата ни обител Успение пресвјатија Богородици Златоврх и с обшаго согласие испратихме
три хрисовула, един на пергамент (на кожа) писан, а другите два на книги писани, относјаштисја само за светата
обител, в Србија на негова светлост господина Михал Бега
Обреновича 3-иј, с уловие пак, когато станат нужни, да ни
се предадат на ръцете, от когато приехме в подарок шеесет минца и се подписуваме: игумен папа Христо, папа
Трајков от село Долгавец“ (сп. Й. Иванов, Бьлгарски старини из Македония, София 1931, стр. 69).
Излегува дека тогаш кога Џинот го праќале сургун во Мала Азија (тоа станало токму во истиот септември), поп Ристе потпишал еден вид расписка во врска со
враќањето на хрисовулите во Србија, за да го обвини во
1865, пред Шапкарев нашиот даскал дека „коварно“ и
„подло“ ги украл документите од манастирот. Дури Џинот и да бил присутен на 5. септември во Трескавец како
член на „нарочното испитание“, јасно е кој ги спастрил
жолтиците в чекмеже.
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И така, поп Ристо се подиграл со двајца наши вид
ни преродбеници. На едниот фрлил тешка кривица, веројатно за да го отклони вниманието од себе, а на другиот
му ставил на душа да ја разгласи таа кривица, што овој
со голема готовност го сторил. Случајот е парадигматичен. Социолозите и психолозите што ги изучувале ваквите случаи тврдат дека тие се, за жал, неизбежни во секое
време, што значи и во нашево. Но тие ја истакнуваат и
потребата сепак да се укажува на нив, за да се намали
барем нивното повторување.
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ЗАБЕЛЕШКИ ВО ВРСКА
СО ПЕСНИТЕ НА К. МИЛАДИНОВ

I.
Во последното издание на песните на К. Миладинов, направено од Ив. Хаџов во неговата книга „Братя
Димитър и Константин Миладинови“ (Софија 1944, с.
260-283), е вложен напор да се исправат некои печатни грешки или недогледувања, настанати при првото
печатење или во поновите изданија. Во неколку случаи
се дадени таму добри исправки. На пример, во песната
„Шупељка“ последниот стих е правилно прочитан како:
(„Да свира со шупељката), как ќе ме учит срцево, место
как не ме учиш срцево, како што порано се печатеше без
никаква смисла.1 Меѓутоа, и Хаџов не успеал да најде
правилно решение за уште некои места, па дури и самиот, во стремежот да исправа, има направено и нови
грешки. Ќе биде полезно да се укаже на тие пропусти,
за да се имаат предвид при идните изданија на песните
од Миладинова.
Во песната „Сираче“ кај Хаџов (с. 269) сѐ уште
стои како и во поранешните изданија:
Сите сос рубо шарено,
И сос кадифе зелено,
А ја от сите терано,
Но сам от сите раздрано.
Така на пр. во 11 изд. на „Съинения“ од Миладиновци под ред. На
Н. Табаков, 69. Тоа е сосем ненадежно издание.
1
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Последниот стих, како што е напечатен, никако не
се разбира. Всушност тој треба да се чита како: Носам
от сите раздрано. Само така се поврзува тој со мислата
што се развива во цитираните стихови, кои значат: додека
сите се облекуваат во убави алишта, јас го носам она што
пред мене други го носеле и го искинале.
Хаџов прави очевидна грешка кога во песната „ненепијан“ (с. 2610 го исправа во двостишјето: „ми велет:
сǎнки нодзе-ве – Ко д’ода, ми се валеет“ зборот сǎнки во
тǎнки, забележувајќи под текстот дека сǎнки било погрешно напечатено и немало смисла. Но смислата е тука
сосем јасна: Ми велат, божем нозеве итн. (сǎнки = санки,
санким, божем).
Воопшто не е потребна исправката што ја врши
Хаџов во двостишјето: Сега што ми је најмило Дружба да
има(м) шупељка, заменувајќи го зборот дружба со друшка. Тој изгледа трга од поновото значење на дружба во
смисла на здружение, а не од значењето што е вложено во
тој збор во дадениот стих: друштво, придружник. Исто
така мислам дека не е оправдано да се исправа обраќањето добре во добро во стихот: „Дан ми се, мило наљути?
дан ми се, добро, насрди“. („Голапче“, с. 262). Формата
добре е сосем на своето место во тој стих, изразувајќи
една нијанса на галовност, каква што имаме на пр. и во
вокативите гале, чеде (м. чедо). Во стиховите: Си видело
други несчастен Ко мене сǎнце, порастен? (На сǎнцето, с.
270) Хаџов ја ускладил по род глаголската форма видело
со именката сǎнце. Меѓутоа К. Миладинов во оваа песна
и на други места ја зема таа именка како да е од машки
род, па затоа не се оправдува изменувањето на стихот: Си
видел други несчастен..., во Си видело други несчастен...,
особено зашто со тоа се руши ритамот на песната.2
Сѐ уште нејасни остануваат стиховите од истата
песна:
Интересно дека и Шапкарев во „Првоначални познанија на малечки детца“ ја зема на едно место именката сонце како од м. род: „Тој
греит та осветвит нашата земја...“ в. Б. Конески, Македонската литература во 19 век, 1950, 50.
2
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Вервиш ли, сǎнце, што тие
В стреде си мене завиен
И сега темен, печален
Ја се нахожда опален?
Јас сум склон изразот што тие да го сфатам како
прашален израз: што ми е, преиначен овдека поради печатна грешка. Со подруга интерпункција таа строфа би
можела да гласи вака:
Вервиш ли, сǎнце, што ми е?
В стреде си мене завиен,
И сега темен, печален
Ја се нахожда опален.
Признавам дека песната и со едно вакво разбирање не би добила многу (зашто таа наместа страда од
недобро согласување), но сепак вака се проследува појасно мислата: веруваш ли, дека си ти во мене завиено (со
облаци) и сега јас живеам мрачен и тажен.
Кај Табаков (с. 73) и Хаџов (с. 264) во песната
„Скрсти“ има еден неполн стих: Сино небо пак над глаи.
Споредувањето со првобитно печатениот текст (Български книжици, чл. III 1858 с. 144-145) покажува дека тој
стих гласи: Сино небо пак јасно над глаи. Во истата песна
кај Хаџов е напечатено место: В црков влегве икон д’остает – В црква влегвет икони д’остает. Поправката не е
нужна, зашто смислата си е јасна и со формата влегве (=
влегвее, минато време). Најпосле во песната „Побратимство“ кај Хаџова (с. 268) стои: Огǎн горит не оздравја)
при првото печатење: Оган горит, не оздрава, Бълг. кн.,
1859, ч. III, с. 741). Треба да се исправи во: Оган горит,
ме оздрава (или оздравја).
II
Во споменатото издание на Хаџова е направен
обид да се акцентираат стиховите на К. Миладинов. Бидејќи се песните пишувани на струшки говор, природно
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што и нивното акцентирање е можно само излегувајќи од
акцентот на тој говор. Хаџов правилно забележува дека
ритамот во песните на Миладинова „е во својата основа силабичен“ (с. 211). Во тоа се одразува влијанието на
метриката од нашата народна поезија, но тоа произлегува
и од самата природа на западномакедонскиот „третосложен“ акцентски систем.
Макар што го познава западномакедонскиот акцент, и макар што трга од правилната констатација за
силабичкиот стих кај К. Миладинов, Хаџов прави ред
недоследности во бележењето на акцентот. Додека за
песните од бр. 1-12 може да се рече дека е во нив (со
мали исклучоци) акцентот правилно бележен, истото не
важи за песните од бр. 13-17. Нејќам овде да ги споменувам сите случаи кога се поставува неправилно акцентот:
тоа дури не е ни особено нужно. Сите тие произлегуваат
главно од еден корен, пак ќе е достаточно да се укаже на
него за да бидат и одделните случаи разбрани.
Се работи за песни со рима, за тоа како да се постави акцентот кога се римува збор со акцент на третиот
слог од крајот – со збор двосложен. Дали да се чита, на
пример: Еѓýпската сúла / Сúте уплáшила, или: Еѓýпската сúла / Сúте уплашúла. Во првиот случај ќе биде задоволен јазикот (ќе се акцентира правилно по западномакедонски), во вториот случај ќе се добие правилна рима.
Хаџов очевидно се колебал меѓу овие две страни. Дури
во една иста песна, при повторувањето на исти стихови,
тој бележи еднаш вака, а другпат инаку:
Стóјет кýтри жéни
Од стрáх онемéни:
Глéдет дáја стрáшен,
Со сáбја опáшен,
Со вúсока стáва,
Со кáлпак на глáва.
С пúштоли нарéден
И со тýфег врéден (стр. 272).
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Но:
Дóјде дáја стрáшен,
Со сáбја опашен,
Со вúсока стáва,
Со кáлпак на глáва,
С пúштоли нáреден
И со тýфег врéден (стр. 273).
Значи, имаме едно неразрешено колебање, и отаде недоследност. Како човек, што ги претпочита полните
рими, Хаџов го прекрова западномакедонскиот акцент,
но стружанецот во него се буни, и тој пак се враќа на
нормалниот западномакедонски (и струшки) изговор.
Во песната „Думање“ (с. 268) не му пречат созвучјата:
грéит – вéнеит, с’óладвам – пáдвам, пéчит – úзлечит,
а во „Тǎга за југ“ (с. 275-6) акцентира не само: мéтнам –
прелéтнам, ами без никаква потреба и: одвúва – покрúва.
Останува да одговориме на прашањето: како да го
читаме К. Миладинов? Како ќе ја решиме дилемата што
Хаџов не ја решил? Или инаку речено: ќе му дадеме ли
предимство на западномакедонското (и денешното литературно) правилно изговарање или ќе ѝ дадеме предимство на правилноста на римата?
Јас сум склон да сметам дека треба да се претпочита правилниот западномакедонски изговор и дека во
тој поглед не бидува да се прави разлика меѓу песните на
Миладинова со и без рима. Јазикот во тие песни е еден
исти, па едно исто треба да биде и акцентирањето. Навистина, подобро ќе беше да е римата правилна, но таа
поетска правилност ѝ е подредена на јазичната правилност. Ние не треба да ги правиме римите кај К. Миладинов подобри одошто тој самиот ги направил, за сметка пак на нарушувањето на нешто поважно – основниот
ритмички тек во неговите песни.
Како можеме да се согласиме да се акцентира, за
љубов на римата, на пример: Барам сенка да с’олáдвам, В
место сенка сенка в жарој пáдвам – кога со тоа се изменува
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акцентот во зборот óладвам, карактеристичен со таа форма баш за говорот на поетот. Или да се акцентира опáшен
само за да се римува со стрáшен? Се добива така произволна комбинација од струшки форми – со акцент што не
е можен во струшкиот говор. Толку повеќе не се нужни
ваквите интервенции во однос на местото на акцентот, што
ритамот ни најмалку не страда од тоа што се редуваат на
крајот од стиховите двосложни и трисложни стапки, бидејќи се работи не за тонски ами за силабичен ритам.
Во нашата народна поезија ретко се среќава рима;
понекогаш имаме асонанс. Јас можам да укажам на една
народна поговорка што дава добра паралела кон веќе цитираните стихови од песната „Еѓуптин делиа“ (Еѓупската
сила Сите уплашила). Таа поговорка гласи: Ѓýпска сúла
тṕње овṕшила. Имаме пред себе, значи, рима, не сосема
полна – од истиот тип како во споменатите стихови на К.
Миладинов. Тоа што се среќава во нашите народни песни,
Миладинов, само почесто, го употребува во својата поезија. Може тоа од гледна точка на денешните изискувања
за римата да не ни се гледа најдобро, но никако не може
да се откаже дека е тоа приемливо за нашиот слух. Треба
да имаме предвид дека К. Миладинов, како еден од првите наши поети, и во поглед на римата мораше да тргне од
оние созвучја што веќе постоеја во народната поезија.
И така, според мене, прашањето како да се читаат стиховите на К. Миладинов треба конечно да се реши
онака како што е и најприродно: да се читаат според оној
акцент што го имаме во родниот говор на поетот, а тоа е
западномакедонскиот, односно денеска акцентот на литературниот македонски јазик. Нема основа за тоа да се
зема како примарна правилноста на римата; ако се прави
инаку, тогаш се иде до извесни произволни извртувања
на изговорот, какви што беа покажани погоре. Песните
на Миладинова, доста често рецитирани кај нас и во училиштата и на приредби, не треба да бидат подложени на
такви извртувања.
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Нè собра вечерва споменот за Константин Миладинов. Непосредниот повод за ова собирање е убав и
значаен: со трудот на професорот и поетот Гане Тодоровски и со грижата на издавачкото претпријатие „Мисла“
излегува во раскошно издание еден избор од текстовите
на Константин Миладинов. Кога еден сиромашен студент еднаш залудно бараше во Москва издавач на македонските народни песни, тој сигурно и не помислувал
дека во иднината потомците ќе му се оддолжат со ваква
книга, сакајќи да ја направат уште посјајна прославата на
150-годишнината од неговото раѓање.
По случај на таа прослава се одржаа на различни
места и од различни луѓе пригодни говори или се објавија
во печатот прилози, во кои од повеќе страни се пристапува кон делото на Константин Миладинов и се изнесуваат
неговите големи заслуги за културата на македонскиот
народ. При овој повод нека ми биде дозволено да кажам
нешто кратко за него само како за поет, толку повеќе што
и во новоиздадената книга неговите поетски текстови заземаат централно место.
Поезијата нѐ привлекува кон личноста на поетот,
будејќи илузија и за неговото физичко присуство. На сите
ни е добро познат Константиновиот портрет. Александар
Рачински го опишува тој млад човек како висок, слаб,
блед, „облечен бедно, не за зима... со крупни црни очи,
со тажен израз на лицето...“ Оваа слика како да ја оживува внатрешно еден од најсилните стихови на самиот
Константин Миладинов од песната „Сираче“: „Некаква
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тǎга ја има“. Од таа душа ќе произлезат песните што и денеска нѐ понесуваат, особено тажните песни, покрај кои
сепак не треба да ги заборавиме и хумористичните, за да
го прикажеме сиот распон на еден поетски интерес.
Неминовна е констатацијата, кога се пристапува
кон поезијата на Константин Миладинов, дека тој ни оставил малку текстови, само четиринаесет. Се разбира,
обемот на едно поетско дело не го ограничува во тесни
рамки и неговиот одглас. Ни Кочо Рацин не ни оставил
многу повеќе песни, а познато е какво е значењето на
неговата мала збирка за современата македонска поезија. Одгласот се мултиплицира, со мерата на објавување, читање, рецитирање, паметење, преведување итн.
А токму оваа книга ни покажува, во посебен дел, дека
славната песна „Тǎга за југ“ е веќе преведена на дваесет и два јазика. Ние имаме, значи, пред себе жива и
дејствена поетска порака.
Дека Константин бил поет по вокација, роден
поет, тоа го чувствуваме веднаш од звукот на неговите
стихови. Но ние ќе му одделиме полна правда, ако одиме
подалеку од тоа и ако зад овие малубројни текстови
согледаме и еден смислен напор за изградување на своја
поетика. Тие текстови не се просто спонтан и како случаен изблик на сензибилна натура, ами зад нив стои една
творечка личност што ги барала своите сопствени патишта, навлегувајќи сериозно и во техничките проблеми
на поетската уметност.
Пред сѐ, во времето во кое живеел, Константин
морал да врши избор на самиот поетски јазик. Тој нашол
решение во тоа што тргнал од традиционалниот поетски
јазик на македонската народна поезија. Со тоа го насетил
потребниот спој од каде што ќе се развие идната македонска уметничка поезија, но во своето време тој е уште
осамен со својата варијанта, бидејќи Џинот, Жинзифов
и Прличев следеле поинакви патишта. Се разбира, самото ова е доволна негова заслуга и сведочи за резултатен
смислен пристап, а не за случајно погодена ориентација.
Константин требало да го најде својот правец меѓу повеќе што се нуделе и тој го постигнал тоа на еден начин,
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што за него со право може да говориме како за најизразит
претходник на современата македонска поезија.
Внесен во македонските народни песни, што ги
читал, препрочитувал, препишувал и класифицирал, тој
ќе искаже, меѓу другото, интересни забелешки за нивната метрика. Тој сфатил дека со некои размери традиционално се сврзува содржина од определен карактер.
„Четирисложниот и шестосложниот – вели – се употребват со еднакво течение на бистри и лесни изреквења.
Дванаесетосложниот повике се употребвит со еднаква
соразмерна бистрота на жаљовни искажувања...“ Слично го опишува и за другите размери она што и во современата теорија на стихот се прифаќа како релативно
самостојно значење на размерот. Едно вакво размислување за тајните на поетскиот исказ наоѓа веднаш кај
него и практична примена, да биде уште една потврда
за тоа што го рековме, дека еден смислен напор стои
зад поетската постапка на Константин Миладинов. И
навистина своите хумористични и ведри песни (На чужина, Еѓуптин делија), тој ги пишува, користејќи го игривиот четворосложен и шестосложен стих, додека, на
пример, за „Тǎга за југ“ тој ќе го избере симетричниот
десетосложен стих.
Излегувајќи од стихот на народната песна, Константин пристапил и кон негово модифицирање, особено
видливо во однос на римата која инаку, како што е познато, само по исклучок се среќава во македонската народна поезија. Во „Тǎга за југ“ е веќе во тој поглед стихот,
така да се изразиме, европеизиран. Меѓутоа, посебно е
интересна, како експеримент, песната „На чужина“. Тука,
како да се предал на задорничава игра, поетот сака да ги
искуша можностите за римување во тесните рамки на четирисложниот стих, како да му причинувало радост и задоволство да ги открива тие можности во својот јазик, кој
сѐ до него не им дал ним место во поезијата. Во текот на
песната тој го постига тоа со различна среќа. Да го чуеме
само почетокот:

225

Блаже Конески

Ја си дремам,
Зашчо немам
Шчо да чина
На чужина.
Имах дома
Една мома
Наружена,
Накитена: Сǎнце греит,
Ког’ се смеит.
Една подробна анализа, каква што јас при овој случај не можам да вршам, ќе покаже какви сѐ нови елементи освојува за нашата поезија Константин Миладинов во
областа на композицијата на текстот. Пак „Тǎга за југ“ ќе
ни даде особено убав пример за тоа. Песната, со своите
34 стиха, е градена врз антитеза: мрачното му се противставува на светлото, маглата на сонцето, виулиците на вед
рото небо над бистрото езеро. Она што од композициона
гледна точка треба уште попрецизно да се забележи, тоа
е дека песната се дели на два речиси еднакви дела, од кои
првиот ја опишува грубата и мрачна реалност во туѓина,
а вториот родниот крај просветлен со сонце и „божева хубавина“. За да се почувствува симетријата уште повеќе,
обата тие дела почнуваат со мотивот за орелските крилја
и летнувањето. Како што се градат симетрично црквите,
така е градена „Тǎга за југ“. И сигурно дека тој градителски опит значел и значи нешто за македонската поезија.
За да ја поткрепам уште еднаш својата замисла, ќе речам
дека оваа песна ја создал мајстор, а не просто еден медиум за спонтано кажување на поетски содржини.
Најпосле, во овој краток осврт, треба да го истакнеме и тоа дека во песните на Константин Миладинов имаме допири со други современи поезии, пред сѐ,
разбирливо, со руската. Некои асоцијации нѐ водат до
Жуковски, Пушкин и Лермонтов. Така дури во онаа народска песна „Шупељка“ – во стиховите „А ја на дабот
навален да свира со шупељката Как ќе ме учит срцево“
– ни доаѓа навев од познатата песна на Лермонтов „Вы-
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хожу один я на дорогу“, која завршува со желбата да се
продолжи животот во полна заборав под темен даб. „Тǎга
за југ“ се поврзува по некои мотиви и настроенија со „Узник“ на Пушкин и „Тучки небесные, вечные сраники“ на
Лермонтов. И овој момент го истакнувам поради осовременувањето и мисловното и емоционалното збогатување
на нашата поезија во контакт со поезијата на други народи. Го истакнувам поради тоа што еден современ поет
треба да живее и со туѓата поезија, како што и една современа национална поезија треба да се создава врз заеднички фон или подлога на светската поезија.
Се надевам дека по сето ова остануваме уверени
дека Константин Миладинов со сериозноста на една ангажирана личност пристапувал кон своите поетски задачи. Поради тоа некои од неговите песни можат и денеска
да ја пројават својата животност. За нас е тоа совршено
јасно, но дали тоа било јасно за самиот поет и за неговите ретки читатели во времето кога неговите текстови се
печателе негде-годе по весници и списанија? Како што ќе
видиме веднаш, едно вакво прашање не е излишно.
Кога стоиме покрај една река и ја гледаме, ние сме
сигурни дека таа некаде погоре има свој извор. Меѓутоа,
кога стоиме покрај некој извор, ние не сме сигурни дали
од него ќе стане река или пак тој ќе скипне во првото
поленце по браздите со кои ги вадат царевките и бавчите.
Познат е фактот, и тој се потврдува и во книгава
што ја промовираме, дека цели децении требало да поминат па да почнат да се препечатуваат песните на Константин Миладинов. За да го зачуваат својот звук и, повеќе
од тоа, своето живо дејство, тие требало да се спасат во
македонската културна традиција. Не беше лесно, поради
историските околности, да се изгради таа традиција и да
го вклучи во себе она што изврело во минатото, оспособувајќи го за нов живот.
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ЛИНГВО-СТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА
НА „ТĂГА ЗА ЈУГ“

Го препишуваме овде текстот според автографот
на К. Миладинов, спроведувајќи притоа модернизација
на правописот. Во неколку случаи, за изедначување, е
допишана запирката на крајот на некои стихови, каде
што во оригиналот е испуштена. Во нашиот препис се
задржуваат и ознаките на строфичната поделба на песната – вовлекувањето на првиот стих на строфата којшто
единствено почнува со голема буква. Знакот * покажува
дека во автографот стилот не е вовлечен, така што како
сигнал за почетокот на строфата останува само големата
буква. Се гледа дека зад четири строфи од по шест стиха
следува една строфа од осум стиха и, на крајот, уште завршниот двостих. Песната содржи 34 стиха или, подобро
речено, 17 двостиха, бидејќи во тие рамки се вклучуваат
целосните фрази, а се врши и римувањето.
ТĂГА ЗА ЈУГ
Орелски крилја как да си метнех		
и в наши стăрни да си прелетнех,		
на наши места ја да си идам,
да видам Стамбол, Кукуш да видам,
да видам дали сăнце и тамо			
мрачно угревјат како и вамо.		
Ако как овде сăнце ме стретит,
ако пак мрачно сăнцето светит,		
на пăт далечни ја ќе се стегнам,		
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и в други стăрни ќе си побегнам,		
кăде сăнцето светло угревјат,		
кăде небото ѕвезди посевјат.		
Овде је мрачно и мрак м’ обвива
и темна мăгла земја покрива,		
мразој и снегој, и пепелници,		
силни ветришча и вијулици,		
околу мăгли и мразој земни,		
а в грăди студој, и мисли темни.		
Не, ја не можам овде да седам
не, ја не можам мразој да гледам!		
дајте ми крилја ја да си метнам		
и в наши стăрни да си прелетнам,		
на наши места ја да си идам,		
да видам Охрид, Струга да видам.		
* Тамо зората греит душата,
и сăнце светло зајдвит в гората,		
тамо дарбите природна сила		
со сăта роскош ги растурила:		
бистро езеро гледаш белеит,		
или од ветар сино-темнеит;			
поле погледниш, или планина,		
сесде божева је хубавина.			
* Тамо по срце в кавал да свирам,
сăнце да зајдвит, ја да умирам.		
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Песната е градена врз антитеза. Го забележуваме
тоа веднаш веќе на нивото на текстот како основа на неговата композиција. Песната природно се дели на два речиси еднакви дела поставени во однос на антитеза еден
спрема друг. Додека првиот дел (1-18 стих) ја опишува
суровата северна природа и во паралелна слика го прикажува мрачното настроение на поетот, вториот (19-34
стих) му се противставува со визијата на убавините на
родниот јужен крај, во кој душата наоѓа спокојство. Оваа
поделба ја открива едновремено изразитата симетрична
постројка на песната, за која натаму се користат и други
средства, како повторувањето на некои стихови и клучни
зборови. Така првиот дел почнува со стиховите:
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Орелски крилја как да си метнех
и в наши стăрни да си прелетнех,
на наши места ја да си идам,
да видам Стамбол, Кукуш да видам...
Тие стихови се варираат и во четвртата строфа,
како важен сигнал за почетокот на вториот дел:
дајте ми крилја ја да си метнам,
и в наши стăрни да си прелетнам,
на наши места ја да си идам,
да видам Охрид, Струга да видам.
Давајќи ѝ еднаков импулс на мислата и во двата
случаја, поетот нејќел сосем да се повторува, ами избира едни зборови место други, ги варира морфолошките
особености, а во замената на имињата на градиштата бил
толку прецизен што ги следи просто етапите на својот
замислен пат (Стамбол – Кукуш – Охрид – Струга).
Обележани вака јасно во својот почеток, двата дела
на песната се оформуваат како целости и со соодветни
завршни акорди. Во двостихот 17-18 и 33-34 се сугерира
еднаква каденца со распоредот на запирките (околу мăгли
и мразој земни, / а в грăди студој, и мисли темни: тамо по
сăрце в кавал да свирам, / сăнце да зајдвит, ја да умирам).
На лексичко рамниште контрастите се воспоставуваат многукратно. Спротивставувањето тамо : вамо (6,
7) и овде (8, 13, 19) : тамо (25, 27, 33) учествува видливо
во конкретизацијата на основната антитеза и придонесува
за симетричниот строеж на песната. Сп. Овде ја мрачно и
мрак м’ обвива (13) : Тамо зората греит душата (25). Интересно е дека во осмиот стих пред овде автографот покажува
пречкртано тука. Поетот не се задржал на тој избор секако чувствувајќи дека со овде се постига поизразито и гласовен контраст спрема тамо. И други лексички елементи
стапуваат во вакво спротивставување. Сонце што „мрачно
угревјат“ (6) не е она јужно сонце што „светло угревјат“
(11) или „светло зајдвит“ (26). Благодатноста на тоа светло
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сонце се зголемува со импресивната слика на ѕвезденото
небо во овој двостих: кăде сăнцето светло угревјат, / кăде
небото ѕвезди посевјат (11-12). Северната „темна мăгла“
(14) буди и „мисли темни“, додека надеж и радост оживува
од погледот на јужното „бистро езеро“ (29).
Ние изделивме некои индикатори важни за откривање на слоевите на песната и особеностите на нејзината
композиција. Се разбира, понесеноста на мислата, живоста на експресијата, музикалниот тек на цели периоди
– чини нејзината порака да се почувствува имено како поетска. Просто се бараат по контраст стиховите како овие:
мразој и снегој, и пепелници,
силни ветришча и вијулици (15-16)
наспрема:
бистро езеро гледаш белеит,
или од ветар сино-темнеит (29-30)
Една конвулзивна болка како да ги збрала, во првиот случај, македонските зборови што можат да ја искажат суровоста на развилнеаната природа, додека, во вториот, душата во своето успокојување постигнала смирена
оркестрација на светлите вокали.
„Тăга за југ“ е еден од првите обрасци, притоа извонреден, на македонска уметничка песна. Една вододелница се поставува спрема нашата народна поезија по пат
на усвојување на уметничката поетска експресија. Сепак, и во овој текст контактот со народната песна, толку
видлив во другите текстови на К. Миладинов, не е прекинат, ами е, напротив, доста присутен. Самиот метар,
симетричниот десетерец, со цезура на петтиот слог, се
среќава во некои македонски народни песни, иако не така
често. Како со тоа поетот да си извојувал простор што
нема да го ограничи со најпривичниот звук на народното
пеење. Јазикот на македонската народна поезија нашол
пат до оваа песна со некои свои својства, меѓу кои прво
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место зема неудвојувањето на објектот и испуштањето на
членот во некои случаи. Сп.: Да видам Охрид, Струга да
видам (24); Тамо зората греит душата, / и сăнце светло
зајдвит в гората (25-26); Ако как овде сăнце ме стретит, /
ако пак мрачно сăнцето светит (7-8). Употребата на неслоговната форма на предлогот в, во : в гората (26) е карактеристична за јазикот на народната поезија, како и формата на прилогот как : как овде (7). Архаична форма на
определена придавка имаме во : пăт далечни (9). Не треба
овде да ја изгубиме од предвид можноста за угледување
на рускиот (путь далекий). Глаголот метне го среќаваме
во народни песни од различни краишта, па и во зборникот на Миладиновци во песната бр. 618.
Лексиката на „Тăга за југ“ не се ограничува само
со фондот на македонската народна поезија и на македонскиот народен јазик. Под руско воздејство се активирале
во лексеми од вишиот книжевен слој, кои потоа, понекогаш и со извесна адаптација, стануваат сосем обични во
нашиот литературен јазик. Најизразит русизам, вклучен
овде без фонетска адаптација, е роскош (28). Нему му се
придружува: природна сила (27).
„Тăга за југ“ се одликува со доста еднозначен избор на морфолошките форми. Така 1. л. едн. сег. време
завршува само на -м, а не и на -а, како во некои други
песни на К. Миладинов. Сепак имаме едно отстапување
од ваквата регуларност во изборот на морфолошките
елементи. При обичното -т во 3 л. едн. сег. време имаме
примери без таа наставка во стиховите: Овде је мрачно и мрак м’ обвива / и темна мăгла земја покрива. Се
чини дека оваа девијација не е случајна. Во целата трета
строфа имаме зборови, меѓу нив и тросложни, што завршуваат на вокал. Чувството за еуфонија било присутно
кај поетот при изборот на формите. Така не постапил
во 29-30 стих (белеит : сино-темнеит), зашто тука по
испуштањето на -т би можело полесно да се наложи
читањето со две мори.
По анализата што ја извршивме, можеме да констатираме дека не само во основните планови на композицијата, ами и во подробностите „Тăга за југ“ се гради
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со чувството на еден човек што совладал богата поетика
во романтичарската сфера. Создадена на антитезата меѓу
мракот и светлината, меѓу болката и радоста, меѓу загубеноста во туѓина и надежта дека човек ќе се најде себеси
таму каде што кукнал, – оваа песна завршува со својот
последен двостих на чуден начин со примирување на најсуштествената антитеза, онаа меѓу животот и смртта:
Тамо по срце в кавал да свирам,
сăнце да зајдвит, ја да умирам.
Така една паралелна слика (сăнце да зајдвит), со
која завршува цела низа покази на убавината на родната
природа, ја ублажува и поетски ја преодолува неумитноста
на судбината. Оваа песна добила многу добар наслов. Таа
е песна за една голема тага, самотност и беспомошност.
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ВО ЗЛАТНИОТ ФОНД
НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА1

Некој од старите рекол дека и книгите имаат своја
судбина. и навистина не згрешил. Само некои книги влегуваат во она што можеме да го наречеме златен фонд на
една литература. За нас е доволно да ги споменеме насловите како: „Божествена комедија“, „Дон Кихот“, „Фауст“,
„Хамлет“, „Евгениј Онегин“ па да сетиме нешто што е
најсуштествено поврзано со карактерот на литературите
на кои тие дела им припаѓаат. Ние и не можеме тие литератури да ги замислиме без таквите дела.
Сега не би сакал да правам споредба на исто рамниште – меѓу нашата литература и развиените големи
светски литератури. Нашата литература е мала, нејзиниот
развиток не е наполно континуиран. Па, сепак, и во вакви
услови ние чувствуваме како дејствува истиот тој процес
на изделување на некои постигања, на некои дела во самото јадро на националната литература.
За Македонецот денеска нешто значи кога ќе се
спомене само насловот „Сердарот“, или насловот „За македонцките работи“ или насловот „Бели мугри“. Кон тие
дела се придружува, во златниот фонд на македонската
литература, и Зборникот на Миладиновци. Во случајов
имаме книга со народни умотворби, пред сѐ со народни
песни. Дело, така да кажам, не на индивидуален ами на
колективен творец. Меѓутоа, тоа дело претставува еден
Авторизирана реч при промовирањето на новото издание на
Зборникот на народни песни на Миладиновци (20. II 1984).
1
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показ на нашето традиционално творештво, што е многу
значаен за развитокот на нашата литература во сите нејзини видови. И, освен тоа, тоа дело е сврзано со личнос
ти што во нашата свест заземаат определено историски
јасно подвлечено место. Тоа се личностите на Димитар и
Константин Миладиновци.
Зборникот на Миладиновци – дело на такви истакнати личности во нашата нова историја – и тогаш кога
се појави, и после, како што веќе реков, тесно се сврзува со нашето културно творештво, тесно и многустрано.
Веќе тогаш, во предговорот на Константин Миладинов,
ние забележуваме врска со тоа што на јазичното поле го
пропагираше Партениј Зографски. Веќе тогаш во записите на Венијамин Мачуковски ние имаме угледување на
тоа што браќата Миладиновци го применија во записите
од својот зборник. И уште поважно од сето тоа, тој зборник даде пример за дејноста на такви видни работници
во собирањето на македонскиот фолклор какви што се
Кузман Шапкарев и Марко Цепенков. Тоа ние го знаеме
од самите нивни изјави во автобиографски текстови. Но и
подоцна, во развитокот на нашата литература, постојано
имаме навраќање кон Зборникот на Миладиновци.
Секој што малку повеќе се интересирал за работата на Кочо Рацин знае дека тој правел стрпливо изводи
од Зборникот на Миладиновци, бележејќи некои места,
стихови што можат да се вклопат и што се вклопиле резултатно, ефектно во неговата индивидуална поезија.
Ако ја земеме познатата збирка на Славко Јаневски „Евангелие по Итар Пејо“, се разбира, како и што
очекуваме, ќе најдеме песна посветена на Константин
Миладинов, пишувана во вид на писмо до него како заточеник во цариградската зандана, песна во која судбината
на браќата Миладиновци се изразува и преку животот на
оние творби што не само од нив биле фиксирани тогаш,
но во нашата традиција и до денешен ден живеат.
Најпосле, и баш за да бидам краток, и да не одам
кон исцрпни прикажувања на овие контакти, дозволете
ми да кажам нешто и за себеси – за тоа како сум ја доживеал јас средбата со Зборникот на браќата Миладиновци.
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Уште во 1940 година, во Прилеп ми дојде под рака првото
издание на тој зборник. Јас не можам да го заборавам тој
миг. Јас веднаш пристапив не само кон читање, ами и кон
бележење на јазичните особености и други својства во
текстовите од тој зборник, та оттогаш до денеска да не се
разделам од таа книга, ами да се враќам кон неа повеќе
пати. Веројатно нема друга книга од кругот на мојата
лектира што јас повеќе пати сум ја читал. Ќе споменам
и тоа дека во врска со Зборникот на Миладиновци и со
ликот на Константин Миладинов во добра мера е градена
и мојата поема „Ракување“.
Зборникот на Миладиновци во новото издание
се јавува во вистинско време, тогаш кога нашата публика (бидејќи поранешното издание е исцрпено) чувствува
потреба од него.
Ние имавме овој пат среќа што со издавањето на
Зборникот на Миладиновци се зафатија такви научни работници како што е, сега за жал покојниот професор, академик Харалампие Поленаковиќ, којшто само за неколку
дена не доживеа да ја дочека оваа промоција, и како што
е Тодор Димитровски.
Во лицето на академикот Поленаковиќ ние несомнено имаме специјалист, литературен историчар што е
најмногу заслужен за изучувањето на делото и дејноста
на Миладиновци и за моментот, околностите и начинот
на кој се дошло до издавањето на славниот зборник на
двајцата струшки браќа.
Мислам дека е моментот сега уште еднаш во нашите мисли и во нашето чувствување да му укажеме почит на покојниот академик Поленаковиќ за тоа што го направи и овој пат, одејќи по онаа врвица што постојано ја
следеше, со подготвувањето на новото издание на Зборникот на браќата Миладиновци. А тој направи предговор
кон тоа издание, во кој се сумирани неговите изводи од
поранешните негови работи посветени на Миладиновци
и на нивното дело.
Тодор Димитровски е многу добро подготвен научен работник и необично начитан во нашите текстови
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од XIX век. Така, во него ние имаме човек што можеше
навистина да ни даде гаранција за тоа дека внимателно и
коректно, и на некој начин економично, ќе ни биде нам
предложено едно читање на текстовите што се содржат
во Зборникот на Миладиновци.
Јас не би сакал во овој повод, оддавајќи им признание на редакторите, да заборавиме и едно друго многу
заслужно лице за излегувањето на ова издание од Зборникот на Миладиновци. Не треба да го заборавиме другарот Коце Бојаџиевски, што во неверојатно краток срок
успеа технички да уреди и да издаде едно вакво репрезентативно издание, една ваква убава книга.
Се разбира, нашата признателност ѝ припаѓа и на
„Македонска книга“, имено поради тоа што ова книгоиздателство оцени дека е дојден моментот, дека е зрел часот
за ново издание на Зборникот на Миладиновци.
Прогласувајќи дека книгата е промовирана, останува само да изразам уште една желба: таа што поскоро
да дојде до рацете на читателите.
Благодарам.

238

БАВЧА ВО ДВОРОТ
(за поезијата на К. Миладинов
во читање на Б. Конески)

При некогашните прошетки по прилепските сокаци, особено во празнични утра, кога е сметено и надвор, а
браздите се исчистени, имав обичај да наѕирам низ подот
ворените порти во дворовите. Сакав да фрлам поглед на
бавчите во нив, независно до тоа колку ќе ми се покажат.
Јас и така знаев какви се и можев да ги замислам целосно.
Сите тие мали бавчички си личат една на друга, а подборот на цвеќињата во нив е сосем ист. Тие претставуваат
една наша придобивка од ориенталната урбана култура.
Јас сум видел при патувањата многу пространи и
раскошни паркови во светот. Доста е да ги споменам Версај, Шенбрун, Таџ Махал и Сан Франциско со неговата
Јапонска градина. Сепак ми останала само неопределена
и како празна претстава за нивната големина и убавина.
Но доста е само да помислам на малата бавча во
нашиот двор во Прилеп и да ме обземе непреодолима
возбуда. Споменот е јасен и остар како сега да ги гледам
сите бои во таа бавча и како сега да ги сеќавам сите мириси, со кои таа дишеше.
Куќата ја купивме од Турци коишто потоа долго
време беа наши први комшии. Од портата ќе стапиш
на ситна и убаво набиена калдрма. Се разбира, тука, од
десната страна, си беше веќе и бавчата. Заваривме и три
родни дрвја: кајсија и слива во самата бавча, и боболка
покрај надворешниот ѕид. Кога порасна во големо дрво,
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боболката ја пресековме и од неа ни направија буре за
вино и каца за расол. Кацата и денеска стои и служи за
иста цел во мојата визба во Скопје.
Татко ми, голем љубител на градинарската работа, брзо пристапи кон обновување и дотерување на бавчата. По рабовите издели со зеленика тесен појас, што
дојде како некаква рамка на целата бавча. Тука ги насади оние цвеќиња без кои и не може да се замисли бавча
во наш старински двор: шебој, зумбул, џунџуле, јалдази,
усти, струмичиња. Во средината направи рондела, а од
двете нејзини страни фигури на правоаголна основа, со
сферични исечоци свртени кон ронделата. И изборот на
цвеќињата тука беше направен поинаку, по углед на сов
ремените паркови, со тоа што превладуваа темјанушки во
различни бои. По патеките посипа ситна и златна речна
песок. Во дворот имавме бунар со пумпа. Кога ќе фатеа
жештините, секоја вечер ја вадевме бавчата со една од
оние услупно направени тенекиени канти со решетка на
шепурката, низ која водата џрџа со пријатен шум.
Ете колку е живо моето сеќавање за бавчата во
нашиот двор. Но сигурно јас не случајно ви раскажувам
прво за неа, кога сум се решил да ве воведам во поетиката
на Константин Миладинов.
Јас сум читал повеќе големи светски поети и сум
се восхитувал од убавината и силината на нивните пораки. Сепак, ако би требало да кажам нешто со надеж дека
и други ќе го слушаат, јас ќе ја изберам поезијата на Константин Миладинов. Мал е и скромен неговиот поетски
принос, мерен со светските дострели, но тој ми е близок
и ме возбудува на исти начин како споменот за малите
бавчи во нашите старински дворови.
Во една пригода реков дека поезијата на еден поет
не може да биде прочитана само во една генерација. И сега
го повторувам тоа, зашто држам до тоа. Јас ви нудам само
една своја варијанта, а вие продолжете го читањето натаму.
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ГРИГОР ПРЛИЧЕВ

Во мај 1885 година Прличев ја завршил својата
кратка автобиографија. Скржаво и некако суво звучат
нејзините последни редови. Од Бугарија, каде што „невидни“ станале родољупците што го поканиле за литерарна дејност, тој се вратил пак за македонски учител.
Во Битола му била од Св. Егзархија зголемена платата, а
после го преместиле во Охрид. Но таму, вели – „животот
за мене беше не можен: охриѓани се побунија дека јас
примам четирипати повеќе одошто тие ми плаќаа. Минатата година, како и оваа 1884/5 учителствувам во Солун,
се насладувам со добро здравје и со споменот за своите
страдања и се надевам дека Бог нема да допушти да ја
оставам скоро службата“.
Притаена резигнација избива од ова кажување.
Останува насладата од изминатите маки, и службата. Педесетипетгодишниот Прличев не се надева веќе на подем, со грозење го чувствува сивилото на заборавот што
застрашува да го посипе неговото животно дело.
Тоа се осумдесеттите години на минатиот век.
Разделна доба во Македонија, кога полетот од црковната
борба постепено се заместуваше со разочараност во нејзините плодови, а допрва растеше она поколение што ќе
побара нови патишта напред – сега низ револуционерна
акција. Прличев му припаѓаше на едно време одминато
заедно со своите надежи. Како општествен работник, а
ни лично, тој не беше задоволен, па не е ништо чудно
што овој човек, и инаку нервно распнат, резигнираше.
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Но Прличев најмалку можеше да му се покори
на заборавот. Тој беше внатрешно свесен за силината на
својот дух, тој го чувствуваше своето место, својот долг
и својата заслуга во народниот живот, ја чувствуваше извонредноста на својата појава во една заостаната средина
која немаше за него полно разбирање. Неговата „Автобиографија“ е заправо последниот изблик на неговото борческо самочувство, иако не само тоа, ами поема, проста
и потресна, за еден живот полн стремење. Ако општес
твеникот Прличев клонеше кон своето зајдисонце, зборовите што ги кажа во неа зазвучаа како победа на поетот Прличев кој успеа да ни остави неколку незаборавни
страници за својот живот, за своите блиски и за своето
време. Победа е тоа над анонимноста, самоутврдување е
тоа на една слободна личност, клетва над човечката беда
и прослава на човечкото достоинство.
Во „Автобиографијата“ Прличев, непријател на
„омразната многузборност“, бегло мине преку цели години од својот живот, да се запре со вживување на извесни
моменти што особено јасно му го понесуваат споменот.
Тоа се часовите на неговото детство, времето на „Сердарот“ и времето на дебарскиот затвор.
Детинските дни на Прличев се поминати во лута
беда: со рамениците на мајката туѓоработничка и можеби со уделот во милостињата што ја собира дедото за
затворениците – се исхрануваат четири сирачиња. Народот е изостанат, подложен на суров гнет, царува простотија и суеверје, во Охрид се препишуваат книги паднати
од небо, од блиските конаци се слушаат често пискови
на измачувани селани. „Како ќе се живет?“ - тоа е прашањето што со ледна острина се врежува во душата на
детето. „Се чудев – вели Прличев – како можат луѓе да
живеат во таа плачевна долина“. Во таа плачевна долина тој требаше, меѓутоа, да стане просветител и борец и
поет. „На Григора се надевам; и ти да се надеваш. – Дај
ми клетва оти ќе го прашташ на училиште.“ Таков е заветот што на умирачка ѝ го остава дедото од Прличев на
мајка му. Упорна надеж носат тие претсмртни зборови,
жедост на прости и од животот згазени луѓе за победа во
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животот. Мајката ја исполнува својата клетва, го изучува
синот колку што можело тогаш во Охрид. Израстува Прличев во крајна немаштија, станувајќи поради тоа, како
што вели самиот „најбуен и страстен член на опозицијата
против аристокрацијата“.
Во двата збора збора само, речени во неговата
„Автобиографија“, се изразува со најголема јасност она
состојба во која се наоѓал младиот Прличев: „Поприште
немав.“ Токму еден век нѐ дели од тоа време кога Прличев требаше да го одреди својот животен пат, чувствувајќи дека нема простор за размавот на своите сили. На
двапати тој оди во Атина, вториот пат – во 1860 година, го
стекнува на поетскиот конкурс лавровиот венец за својата поема „Арматолос“ („Сердарот“).
Склон кон крајности во заклучувањето, Прличев
попосле гледа некаква несреќа во тоа свое ориентирање
накај елинизмот, та дури и сожалува што пишувал на грчки. Го објаснува тоа со тогашното настроение во својата средина кога „само името на Атина и Јанино звучеше у
нас.“ Грчкото влијание беше навистина силно во нашите
градишта, особено во Охрид. И баш во личноста на Прличев тоа најде свој највисок избраник, но истовремено и
свој најжесток негатор. Не несреќа, ами среќа за Прличев
беше што се приопшти кон грчката култура. Единствен излез да го разгрне својот талент, инаку можеби сосем глуво
би минал. „Омир ме научи да бидам бујно бестрашен, а
Иродот – да се сомневам во вистинитоста на историите“ –
вели при еден случај самиот. Несомнено дека Омир го научил и многу повеќе – на силината на поетското зборување,
а кое е прогласување на вистината и пак бестрашност. Но
особено за една страна во „Сердарот“ како и самиот Прличев да не бил докрај свесен: дека со таа поема на грчки
јазик, во која има и ред условности од грчката поезија, тој,
заправо изразувал нешто суштествено баш од современиот живот на својот потиснат и заостанат народ, оцртувајќи
го ликот на борецот – предвесник на слободата. Така е и во
моментот на создавањето на „Сердарот“ Прличев сврзан
со стремењата на својот народ.
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Кога ќе го забележиме ова, а да не заборавиме од
каква беда и страдање беше израснат, тогаш нема да ни
стане никако чуден неговиот „пресврт“ во шеесеттите години на минатиот век, кога тој како учител во Охрид се
заложи сиот во борбата против фанариотството.
Но тој „пресврт“ не беше појава единична. Шеесеттите години донесоа раздвижување на нашето граѓанство во црковната борба. Тоа го опфати и Прличева. Не
насекаде еднакво решително и доследно водена (силите
на нашата зачеточна „буржоазија“ беа кревки), не во сѐ
со програм изјаснет, црковната борба сепак поставуваше
одредена блиска цел: да се изгонат грчките владици, да се
извојува правото на своја црковно-просветна управа. Тоа
беше првата нужна задача на времето.
Како општо движење на Словените во тогашна
Турција (на Бугарите и Македонците), црковната борба
создаде основа и за извесни заемности во нивниот национален развој – а кое тогаш се изрази во ориентацијата на
дел од нашето граѓанство кон бугарштината. Во тогашните историски услови тоа е појава природна и разбирлива.
Иако во нашата народна маса бугарштината и подоцна не
се вкорени како живо национално чувство, – таа, знаеме, стана една од пречките по патот на македонското национално освестување. Но би било сосем погрешно да
ги осудуваме поради тоа што го донесе идноста – оние
наши дејци од времето на црковната борба, меѓу нив и
Прличев, што се беа определиле за бугарштината. Тоа не
им попречи, ами дури до извесна степен им спомогна, да
одговорат, колку што можеа според силите, на непосредните задачи на своето време. Во натамошниот развој нашето ослободително движење требаше нужно и природно, и баш во името на ослободувањето на нашиот народ,
да негира некои работи што ова време ги изнесе: револуционерната организација се зачна и преку негацијата на
егзархиските дејства во Македонија, а со нашето народно
освестување се негираа различните струења од порано –
па и бугарштината. Треба да гледаме во неа само една
нужна, преодна појава.
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Со тоа што Григор Прличев, ослободувајќи се од
грчкото влијание, ја пригрна бугарштината – тој не станува ниту за малку пооддалечен од нас, тој со ништо не
ни се противставува, ниту пак одговара тој пред свеста на
нашето време, кога е македонската нација веќе оформена;
а одговара пред повелбите на својата доба, кога допрва
нашето ослободително движење се оформуваше и требаше да ги бара своите патишта. Во тоа свое време, при
оние услови во кои живееше, пред оние задачи што му
се поставуваа – Прличев се покажа достоен народен син.
Идејќи му напомош на својот народ, тој го пренебрегна
успехот во туѓа земја, тој се пожртвува и како поет, посветувајќи се на секидневна практична дејност за будење и
освестување на народот, како борец и народен учител во
вистинска и највисока смисла.
Во Охрид се издигна гласот на Прличев, зазвучи неговата проповед, во која тој со остри и јасни зборови како
со „горчлив илач“ ги лекува народните недузи, се бори
против простотијата го посочува примерот на просветените европски народи, повикува на здружување против јадачите, го буди самочувството на народот, ја прославува над
сѐ татковината, сакајќи да го втисне тој поим во срцата на
луѓето. „Ние сме имале разум? – праша тогаш Прличев. –
Охо! Ходиме на митрополна и му бацифме рака на еден
чоек шчо ни куландерисфит сфите како сакат, и му ходиме
заедно со жените наши, и таму пулиме, еден селјанин брат
наш, сух ренчул од сиромашчиа, каде му сакает за една
венчанина 500 гр. И тој сиромах со солѕи и бројт парите, и
ние ги пулиме и знајме оту е брат наш, и разумот ни велит
„чувај го ового сиромаха, зере ако го чуваш него, сам себе
се чуваш“, и можиме со еден збор да му поможиме, и не му
поможивме, и селјанинот бједен, откако ќе и одбројт парите и не ќе му останит нишчо за сфадбата, и креват очите и
пулит, пулит владика столисан, пулит нас, пулит нас столисани, пулит жените наши опколисани со бисер и коприна, и
тога тој заваллиа сјакфит глобоко отсрце: „аах јас сиромах,
за мене немат госпот!“ А ние и на јакот негоф се смејме. А
не знајме оти тој јак не само господа туку и мртфите ќе ги
разбудит. Кога госпот ти викат „чувај се“, многу појќе ти
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викат да си ја чуваш таткојната. За тоа херколку да бидит
чоек шоп и нечесен, пак таткојната му је најмила на векот.
Зашчо татко имаме еден а таткојната е многу таткој. Мајка
имаме една а таткојната е хилјади мајки. Братја имаме пет
али десет и таткојната је неброени браќа. Еден чоек шчо
не си а милвит таткојната појќе од татка и мајка и појќе от
себе си, тој не можит да бидит чесен чоек.“
Не само увереноста на човекот што излага свој систем од погледи ја движи речта на Прличев, ами ја движи
патосот на борец што од сето суштество се згрозува пред
неправдата, и поетски жар ја подгрева таа реч. Несомнено
дека Прличев беше највдахновениот трибун во оние дни на
зародување на нашето ослободително движење. Но неговите искрени зборови – обврзуваа. Нека сведочи животот.
Има во „Автобиографијата“ една знаменита страница: кога со пранги на нозе го водат Прличев низ Охрид,
истрчува сиромаштијата да го испрати, да му каже добар
збор и да му оддели нешто за пат. „Отечеството всекога
чрезмерно наказва и чрезмерно обича“ – така се одзива
Прличев на тој час на засведочена љубов. Звучи тоа овде
како красен стих, награда за напуштената поезија – со
поетичен занес во еден животен миг. Поезијата од „Сердарот“ се отелотворуваше во тој миг најчесто во ликот на
самиот Прличев. „О срам! – извикува тој. – Богаташите,
оние богаташи што ги сметавме за столбови на својата
партија, нито се јавија“. Главешините на охридската чаршија сакаа да се оградат од Прличева: премногу далеку
беше стигнал тој даскал за нивните разбирања, тој нездржан и егзалтиран мечтател можеше да ги вовлече во беда.
Кој да го поткрепува? Кој сака. Може да остане и сам.
По ова неизбежно ни оди мислата кон еден друг момент од „Автобиографијата“, што уште повеќе ни го приближува ликот на Прличев и животот негов. Во дебарскиот
затвор, скоро на смртно легло, го штрека од занесеноста
една ноќ викот на затворениците. Поради големата кратковидност тој не гледа дека тие прават рамазанска шега и
мисли оти навредуваат некоја жена. „Тогаш се разви у мене
донкихотски дух – вели Прличев – станав за заштита на
невино угнетената слабост!“ Одвај држејќи се на нозе тој
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се крева против грозниот чауш: „Како што бессилна мачка
кога се бори со силен пес прибегнува на дрво или ѕид и
се исправува на задните нозе опирајќи го грбот на прибежиштето, а предните ги држи крснати и готови за заштита,
и се ринува решително врз песот за да му ги закопа во главата острите нокти: таков бев јас пред огромнаго Циганина. Го опрев грбот до ѕидот, ги кренав исушените раце на
бој и му извикав: „Лене, се дотврас, т.е. остави ја, зашто ќе
те убијам“: но само во гласот ми беше силата и не можејќи
јас да го нападнам, тој ме нападна. Се спуштив на него
како бездушно тело: рацете ми паднаа на рамената му; главата – на градите му; а нозете ми останаа каде што си беа.
Мнозина затвореници го обиколија чаушинот и го молеа
да покаже милост кон несреќата. А тој не само милост покажа но и играта ја прекрати.“
Оваа сцена, што ги натерува на исав дури и коравите убијци, во ноќта на дебарската зандана, како да го симболизира животот на македонскиот поет и учител Григор
Прличев, што низ мрака носел оган на човештина, што
често зборувал во пуста глувоќа, но што знаел да се бори
и кога е сам со својата видовитост. Како човек тој требаше
и на себе да ја испита вистината дека ништо еден народ не
добива без да го истрада. Најмалку слободата. Тој беше од
оние луѓе со изострена чувствителност и кипната совест
што се како предопределени да го изживеат најдлабоко тоа
страдање – свесно и често пати трагично.
Најтешкото требаше сепак допрва да дојде. Се
извојува победата во црковната борба. Настанаа дни на
ликување, се создаде Егзархијата, за која Прличев се бореше. Во 1874 г. Охрид со невидени дотогаш тржества го
пречекува првиот егзархиски владика, Прличев со песна
го поздравува „Пастир наш Натанаил“. Но мине првиот
занес, луѓето потрезвено ги оценуваат придобивките, ги
сведуваат на нивната вистинска мерка и гледаат дека она
што се разрешило и како се разрешило во црковната борба не се поклопува со некогашните надежи. Егзархијата,
поставена на чисто централистичка основа, се стреми да
ја задуши иницијативата на месните општини. Настануваат првите судирања. Некои како Кузман Шапкарев, ра-
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ботат дури да се обнови Охридската архиепископија, со
тоа што ќе се прими унијатството. Григор Прличев преживува во тоа време и самиот ред огорченија. Првото од
нив е една тешка критика, натаму судирот со охридскиот
владика Натанаил. Градското училиште е сосипано, Прличев почнува да работи во школата во Месокастро. „Но
и таму – вели тој – Натанаил не ме остави во спокојство:
он прати свој заптија, грозен дебранин, Турчин вооружен, кој ме фати за мишка и при писковите на учениците
ме сведе по стрмните скали.“
Натаму следи веќе одењето во Бугарија каде што
го викале родољупци кои станале „невидни“ кога дошол,
па препишувањето на фиши во Народната библиотека,
на враќањето назад во Македонија, и сите денови до оној
мајски ден во 1885 г. кога Прличев запиша во последните
редови на својата „Автобиографија“ дека се насладува од
спомените за своите страдања. „Автобиографијата“ е во
редот на сите тие преживувања во својата побуда заправо
последен вик – дека не треба така да се мине преку еден
силен живот (обраќање повеќе до потомците одошто до современиците), а во својот поетски замав таа е последната
победа на Прличев, неговата предвечерна песна. Неговиот
искинат живот, тешките услови во кои беше поставен, не
способствуваа за изградување на стројно целосно дело.
Како општествен работник Прличев е еден од повеќето дејци на времето, еден од највидните. Како поет
тој беше првиот вистински творец кај нас, вдахновен
создател на бележити книжевни творби. Па и она што е
највредно во општественикот Прличев, она што посебно
ја истакнува неговата личност и што ни ја чини поблиска,
би рекле дека пак се породува и се подгрева од неговиот
поетски жар. Прличев учествуваше во ослободителното движење на своето време, но освен тоа тој беше, и во
своите проповеди и во своите книжевни дела, најпатетичниот гласник на слободата, човек што тогаш наоѓаше кај
нас најсилни зборови во нејзина прослава.
Неговата поема „Сердарот“ е имено такво патетично славење на човечкото достоинство, на храброста и
јуначката саможртва за татковината. Не случајно во него-
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вата душа заврза плод семето баш од онаа народна песна
во која се усетува созревањето на решеноста за борба.
Прличев се занесува од ликот на свесниот борец, силен и
бестрашен, заштитник за потиснатите, грозен накажувач
за насилниците таков е неговиот Кузман. За него можат
да се кажат овие зборови во мајчино тажење: „Кога порасна, ти изврши дела од кои затрепери од страв секое
племе од твоите непријатели. И од нивната уста чув за
тебе пофалби вечно неувенливи. Твојата двоостра сабја
славно ја прероди Река што пиштеше како пиле во остри
сурови нокти, поднесувајќи ги навредите на Албанците
по смртта на славниот ти татко. И ти сега брзаш, сине
мој мили, да земеш лавров венец во блажениот крај каде
што задоволствата се за приказна, каде што се разлеваат
божествени песни, какви што увото на смртен не чуло;
каде што вековите поминуваат како празнични часови.
Таму ќе го видиш татко ти во ливада и, кога ќе се фрлиш
да го гушнеш, кажи му што си сторил во светата борба,
борејќи се за татковината.“
Создавајќи таков поетски лик, Прличев заправо
му даваше израз на најдлабоко стремење на својот поробен народ, во оваа поема што почнува со зборот – пис
котници. Тоа и ни дава полно право да тврдиме, како
што еднаш веќе рековме порано, дека и пред неговиот
„пресврт“, во времето на создавањето на „Сердарот“, Прличев беше заедно со својот народ. По сушност „Сердарот“ се сврзува тесно со такви дела од приближно истото
време, како што се „Горски венец“ или „Смртта на Смаил-ага Ченгиќ“, иако, сосем природно, носи ред свои и
формални содржински посебни обележја. Но и во него
избива истиот оној патос на ослободителната борба против вековниот поробувач.
„Автобиографијата“, второто дело на Прличева,
настанува при крајот на неговиот животен пат, како што
„Сердарот“ го обележува највисокиот полет на неговата
младост. Ги дели овие две творби четврт век, ги дели јазикот, ги дели начинот на кажувањето – и сепак тие се
дополнуваат и се објаснуваат една со друга. Покрај сето
друго, „Автобиографијата“ е до извесна степен и особен,
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поетски коментар кон „Сердарот“, не само со тоа, и не
најмногу со тоа, што дава податоци за неговото јавување,
што поподробно го опишува тешкиот живот и страдањата
на народот под ропство, ами особено со тоа што во личноста на самиот Прличев ни открива некои од оние битни црти кои го красат народниот борец. Така поетскиот
лик и неговиот создател уште повеќе се проникнуваат во
нашата свест. Прличев, тој донкихотски дух од грозната
ноќ во дебарската зандана, ја носи жедноста за слободниот размав и силината Кузманова, со кои и смртта станува
победа над ништожноста.
За другата централна личност во „Сердарот“ –
Неда, Прличев самиот ни го посочува прототипот: „Да
ви кажам и друго: Описаната во „Арматолос“ Неда не е
друга освен мајка, и нејзиното сновидение – мајчино ми
сновидение. Толку е верно оти мајчина љубов помага и
во списанијата“. Мајката на Григор Прличев е онаа измачена жена што сама – со црна работа, со измеќарлак –
одгледува четири сирачиња и ја додржува својата клетва
да го изучи Григора. Нејзиниот живот е лишавање и нерадост, но нејзиното душевно благородство ѝ создава уважение и го освојува синот. Има еден момент во „Автобиографијата“ во која со особена сила е предадена нејзината мака и нејзината горда душа. Прличев раскажува дека
уште дете, отишол да ја побара мајка си во куќата каде
што работела: „Каде е мајка? прашам јас – Сакаш ли леб,
ми рече домаќинката. – Каде е мајка? – На езеро... пере.
Се спуштив по стрмната низина како стрела. Пред да го
достигнам аголот на Писиновската улица, чув мајчини си
воздишувања: Милата носеше на глава еден, уште мокар,
болјарски килим, од грамадна должина и ширина, свиткан иноктаво, килим кого маска со труд би го носела. Ми
се раскина срцето. Кога ме виде, таа го запре офкањето и
ми направи една смевка. – Зошто ти тука, синче:? Но јас
плачев, како да би некој ја убил мајка. Омир каза:
„Половина благородства Бог отнима человеку,
Кој свобода си изгубил, којто станал роб другому“.
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Мајка се запре. – Што плачеш синко? – Еда ли
така, нано, ќе робуваме? – Синко! велат оти знаеш много книга; а ти си уште мал и не знаеш. Ги знаеш мошне
добро небесните работи; а земните не ги знаеш: Тука на
земјата секи е роб...“ Така таа проповедуваше и едновремено од четирити страни на килимот крупни капки паѓаа
на земјата (алиштата одамна ѝ беа сосем наводенети).
После со нови сили тргна нагоре по стрмнината. – Мајко!
дај ми го килимот да го поносам. – Не... не чинит... види...
килимот не е тежок: ти можеш да го носиш; но ученици
да носат, гревота е. Така мајчината ѝ неизмерна љубов, и уважение кон ништожното ми учење покажуваше, а едновремено и ме утешуваше со тоа: „килимот не е тежок“.
Мајка врвеше боса, со тврди и топотни чекори: таа
сакаше да каже: „Не сум уморена.“
Кога го читаме ова – како очите да ни се засенуваат
од блесокот на сонцето во тие капки што се цедат од килимот, а за кои човек не знае дали можеби не се горки солзи.
Замислувајќи ја таа слика, се прашаме како таа средовечна
жена што офка на охридската стрмнина, подведена под тежината, се преобразува во поезијата во онаа горда Неда
што чистејќи пушка пред куќниот праг узнава за смртта
на својот единак син (лошиот сон се збиднува), но и нејзиното болно тажење над него се свртува во прослава на
неговото јунаштво и неговата жртва; – како во поезијата
страдната охридска вдовица се преобразува во јунакиња
што над мртвиот син извикува: „Но и други борци Река ќе
издигне, и како нивни водач во планините јас ќе тргнам по
вашата трага, дури да ве затрам или да загинам.“ Прличев
ги гледаше цртите на величието и на подвигот во животот околу себе, како се пробиваат незадржно и покрај сета
мрачна стварност (и ете пак ја усетуваме поврзаноста на
Прличев со животот на нашиот народ), – а во поезијата,
во својата романтичарска понесеност тој ги ослободуваше
тие црти од сето случајно, стремејќи се да го даде најчистиот подвиг; тој го фрлаше најпосле в прав болјарскиот
килим од рамото на мајка си и ставаше на тоа рамо пушка
– предвесница на слободата, тој сакаше во својата мечта
да ја види мајка си хероиња, пак со срце разбиено од тага,
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но сега не за сиротната немош, ами заради нешто велико,
заради тоа што дала сина за татковината.
Но и тука „Автобиографијата“ го дополнува „Сердарот“, и тука животот ја оправдува мечтата, зашто кога
неколку години по создавањето на ликот на Неда го водат Прличев со пранги на нозе низ Охрид, неговата стара мајка како вистинска Неда го охрабрува со зборовите:
„биди ми јунак, ако ли не, јас ќе умрам од скрб. Четири
сирачиња маленки ми останавте од татка ти; ти дури и не
го паметиш; ти беше шестмесечно младенче седаче. Ве
прехранив со јуначко земјоделие и туѓо работништво. Не
бој се! Пред Св. Климента горат безбројни лампади. Ако
ми се уплашиш, арам да ти е моето млеко.“
Минатото си го претставуваме секогаш неполно:
како да замислуваме празни улици, пресушени речни корита, низ кои тече сив полумрак, каде што течел бескрајно разнообразен живот. Само зборот на поетот спасува
нешто повеќе од тој живот, та нѐ растревожува некој миг
како сега да го преживуваме. Прличев беше пред сѐ поет.
Тој е човекот што меѓу првите кај нас ја овладеа таа силина на зборот, оставајќи ни најдлабоки сведиштва за стремењата на своето време, возвестувајќи го она што беше
најнасушна потреба: слободата.
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Јас можам сега само да набележам една тема што
инаку бара поширока обработка. Таа тема заслужува да
биде поблиску испитана не само во врска со Прличев и
неговото време, ами во врска и со други наши истакнати
личности, и во поинакви околности, во текот на последниве стоипедесет години.
Имено, кон средината на минатиот век поимот Европа и кај нас придобива посебна употреба зависно од
она што можеме да го наречеме современ мит за Европа.
Притоа не се работи за континентот, ниту за од исконскиот историски и културен континуитет на тој простор,
ами за стеснување на поимот и за внесување во него на
една оценочна нијанса. Оваа Европа се сведува на нејзиниот развиен, богат и благополучен дел или кратко речено на европскиот Запад. Со синтагмите како Европа и
Балканот се изразува споредба, во кој целиот престиж и
добрина му се припишува на првиот член, додека за вториот се подразбира дека му останува уште долго чекање
и напрегање дури да го достигне европското рамниште.
Од самиот почеток на ваквото споредување се
јавуваат и во македонската средина две спротивни становишта спрема ваквиот ред на вредностите. Покрај оние
што се застапуваат за европската просвета и начин на живеење, се јавуваат и луѓе определени негативно спрема
отворениот процес што тие не случајно, ами со нота на
потценување, го наречуваа европејска мода.
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Процесот на европеизација бил видлив кон средината на минатиот век барем во нашите главни градски
центри. Во еден свој опис на Битола, град во тоа време со
28.000 жители, Јордан Хаџи Константинов-Џинот ни го
соопштува меѓу другото и ова: „Денеска е Манастир (Битоља) нов и по моди сја влада. В него е слободно како за
мусулмана така и за христијанина. Танзимато пунообразно
влада в тој град... Манастирските трговци работат с Мора,
Италија, Триест, Венеција, Шкодра, Цариград, Александрија, Беч (Виена), Влахија, Лајпциг, Берлин и Марсилија.
Манастирските граждани се человеци мудри и согласни
и учени. Ним им идат новини (вестници, газети): Журнал
Константинополскиј, Журнал де Деба, Монитор, Тајмс
(Тимес), Амалтија, Тилеграф и т.п.“1 рационалистот и
просветителот во личноста на Џинот очевидно е задоволен
од ваквата состојба на работите и не наоѓа повод да реагира на свој инаку добро познат алергичен начин. Спротивно
од него, неговиот помлад современик и сограѓанин, Рајко
Жинзифов, иако самиот вели дека меѓу другото го напуштил родниот крај „за европејско това учење“ („На чуждина“), на повеќе места, во песни и други написи, а особено во прозата „Прошетба“, остро ја осудува „европејската
поразија“, гледајќи во неа голема опасност за самиот дух
на народноста. Во неговиот случај е јасно воздејството
на словенофилите. Но тоа негативно становиште спрема
европскиот Запад и новините што иделе од таа страна не
се среќава во тоа време само единечно ами како присутно
настроение. Со традиционалниот бит се загрозени и ред
економски дејности, посебно некои занаети, сврзани со
наследениот поминок. Реакции против европската мода се
среќаваат во печатот, па дури и во тогашната живопис: во
една сцена од пеколот на надворешниот ѕид на манастирската црква во Јован Бигорски главно место му е одделено
на човек што носи европски костум и врска на вратот.2
Каква била позицијата на Григор Прличев? Во негово лице сигурно имаме во ова време еден во европска
смисла високо образован човек што меѓу другото добро
1
2

Ј. Хаџи Константинов-Џинот, Избрани страници, Скопје, 1987, 64.
Б. Конески, За литературата и културата, Скопје, 1981, 4б.
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се ориентирал во историјата и во нему современата состојба на европските народи. Со тоа што добро го владеел
францускиот и италијанскиот јазик тој, така да речеме,
не бил ограничен само на грчкиот канал во примањето на
потребната информација и посебно во запознавањето на
некои вредности на западните литератури.
Сепак грчкиот фактор предоминира во неговото
духовно формирање, па тоа не можело да не остави карактеристична трага и во неговиот однос спрема Европа (Запад). Во втората половина на XVIII и првата половина на XIX век идеите на европското просветителство
се пренесувале кај нас главно преку Грција, односно со
посредство на грчкиот јазик. Уште во втората половина
на XVIII век, наскоро по нивното објавување, на грчки
биле преведени некои дела на француските енциклопедисти. Се разбира, во времето на Прличев таквата културна комуникација била многукратно зголемена. Прличев е
приврженик на западната култура и начинот на живеење
сврзан со неа. Но тој не е, како што ќе видиме и натаму,
некритичен адепт, потчинет до онаа мера што во рускиот
политички жаргон се означува со црковнословенизмите
„раболепие“ и „коленопреклонение“. Во своите дела, во
„Сердарот“, „Скендербег“ и „Автобиографија“, тој има
прикажано повеќе ликови и личности, со различна етичка
припадност, што по своите морални својства достојно ги
претставуваат балканските региони. Не е исклучено дека
грчката традиција, со претензии спрема едно славно минато без кое не може да се замисли европскиот духовен
развиток, била добра опора за споменатиот негов однос
кон европскиот Запад.
Но истата таа традиција можела во некој поглед
и да го сопина. Пренагласеното свртување кон минатото
носи со себе опасност за потчинување под архаичните обрасци. Во духот на европското просветителство, Прличев
се заложи за просветување на народот на мајчин јазик.
Меѓутоа, иако извонредно речит на својот роден говор, тој
се преклонуваше кон архаизација на писмениот јазик, во
што ја следеше грчката диглосија, суштествено различна
од функционирањето на модерните европски литературни
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јазици. Колку штетно пак за самиот грчки културен развиток, и посебно за изворноста на поетскиот исказ, се покажало претераното архаизирање на литературниот медиум,
можеме да се увериме од неодамна изложените судови на
грчкиот писател Василис Василикос којшто, во својата
статија под многу карактеристичен наслов „На минатото
в лице“, се искажува на ваков начин: „Нашите писатели и
поети толку ги волнува прашањето како да пишуваат, што
прашањето што сакаат заправо да кажат го имаат поместено на втор план... До колку се работи за нашите поети
парадоксално е дека нивната вредност според народното
мерило не се определува од богатството на нивниот јазик, ами од неговата сиромашност... Според таа логика е
нормално дека двајцата наши најголеми поети, Соломос
и Кавафи, не го владеат добро грчкиот“.3 Една ваква социолингвистичка ситуација не можела да мине безразлично
покрај личниот опит и на Григор Прличев, којшто во овој
поглед не успеал да фати чекор со Европа.
Кон комплексот на Европа во онаа смисла што
ја назначивме Прличев пристапува најнепосредно во
својот познат говор пред охридското граѓанство, одржан
на годишните испити во училиштето на 12. јуни 1866.4
За тој настап, од којшто произлегле тешки последици во
неговиот живот, сѐ до лежењето во дебарската зандана,
Прличев ни раскажува во својата автобиографија. Тоа е
извонредно компониран текст, во кој охридскиот градски
дијалект бил доведен до навистина магистрално звучење.
Една верзија од него, но веќе адаптирана јазично спрема
тогашниот книжевен узус, излегла во август истата година во цариградскиот бугарски весник „Времја“ под нас
лов „Чувај сја себе си“.5
3
V Vassilikos, Minulosti tváři v tvář, Lettre Internationale, Praha, 1992,
č, 6, 26.
4
Б. Конески, Еден говор на Григор Прличев од 1866 година,
Македонски јазик, XVII, 1966, 205-215.
5
Објавено во в. „Время“, Цариград, г. III, бр. 1, 2 и 3 од 6, 20 и 27
август 1966). Сп. К. Топалов, Григор Прличев, живот и дело, София
1982, 136 и 269 (белешка 15). Се работи за верзија не само со јазични, ама и со извесни текстуални измени (додавања и испуштања).
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Прличев се осмелил да се искаже јавно против
злоупотребите на охридскиот фанариотски владика Мелетиј. Притоа тој излага пред присутните граѓани цела
една обмислена програма со мерки што треба неодложно да се преземат во различни области, од просветниот и
црковниот до социјалниот и економскиот живот. За крупното прашање на јазикот на образованието веќе стана
збор. Во оваа пригода тој само патем го искажува своето
залагање за мајчиниот јазик. Многу пошироко, со остри
зборови, тој се свртува кон таа тема во верзијата на својот
говор, објавена во в. „Времја“ (в. бел. 5). Пред публиката во училиштето тој се воздржал, најверојатно штедејќи
ги чувствата на охридските гркомани. На тој аудиториум
Прличев се решил да му се обрати пошироко со повеќе
поуки и совети за одржувањето на чистотијата и умереноста, за ефикасно обработување на земјата, па и за развивање на нови стопански дејности. Во целиот тек на излагањето тој се повикува сѐ наново на два авторитетни
извори – на Светото писмо (Сфетеното писание, како што
го вика тој) и на европската просветеност.
Веќе во самиот почеток ги поврзува пораките од
тие две страни, реагирајќи против мислењето на некои
граѓани дека не било потребно многу учење, зашто и без
тоа луѓето го знаат арното. „Го знајме, иља не го прајме“
– забележува тој. – Европјани го знает вангелјето одуста
и живеет живот чесна и сфетена, и пак словото господоо
го слушеет со сфе срце ката недеља ката празник. И меѓу
нас, шчо сме подолни от ним на учение, требит катаден
да бучит словото господоо по цркви и по сколиа“. Со ваков увод веќе се даваат основните вредносни елементи
Најважната од нив се однесува на потребата да се замени грчкиот
јазик со мајчиниот. Полесно е, вели притоа Прличев, меѓу другото,
да се „учат десет јазици европејски от штото елинскијат јазик сам
един“. Јазикот на печатениот текст се адаптира спрема тогашните
узуси во цариградскиот бугарски печат. Се врши замена на турциз
мите и грцизмите: въздухът за хавата съседът за комшиата, обаче
за иљаким; закон за пом, народ за лаос, училиште за схолје и др. Во
современа транскрипција текстот го објави Б. Мокров во „Разгледи“
XXII (1980), 781-788.
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во мерењето со Европа и Европјаните, кои и натаму се
посочуваат за углед.
Речта на Прличев следи неотстапно една композициона замисла што се развива хармонично и со содржинска полнота. Тој поаѓа од една основна поставка, од една
ном темеллиа, како што се изразува самиот, а што Господ
му го дал на човека и на сѐ живо во светот. Тој основен
закон гласи: „Чувај се!“ Сите други закони се опфаќаат со
тој закон, – вели Прличев – како што сите реки се влеваат
во морето. Со примерна дедукција, како да се раководи од
Платона, тој побара потврда за таа основна мисла во различни области на животот. Но на соодветното место прво
ќе истакне дека необразованиот човек не знае да се чува,
за да ја изрази потоа јасно оваа разлика: „У нас чувајне
немат. Европјанинот се чуват“.
Натаму преминува кон примери, со потребната
разработка на конкретни ситуации. Европјанинот се служи со експерименти, за да се увери кој избор е поправилен, пред да се реши како да постапува. Европјанинот
знае како да се заштити од гром, како да ги зачува од непогоди своите земјоделски култури, како да се одбрани
од болести. Тој ги исушува блатата како извор на тешки
зарази и води грижа за превентивата. Тој произведува и
продава скапи работи, а живее и се носи економично и
скромно. Европјанинот го прави и може да го прави тоа,
зашто е образован. Прличев го искажува своето задоволство од тоа што сѐ почести станувале случаите, надарени
сиромашки деца да се праќаат на државна издршка во Европа, за да го усвојат тамошното образование.
Според поуката од пословицата „Ем гол, ем зол“,
Прличев ја разобличува самоувереноста и самобендисаноста („фодуљлокот“) на необразованиот човек во својата
средина. Тој реагира многу остро против таа појава: „Та
шчо сум јас! – иронизира тој над таков човек. – Нишчо си
ти! Нулла си ти! И во таков контекст тој пак ќе се сети за
Европа: „Излези во Европа, и ќе видиш оти нѐ имеет нам
токмо со дивите“.
Ситуацијата бара европскиот презир да се констатира овде како факт и да мине без друг коментар. Но
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Прличев инаку бил далеку од тоа да се мири со ваквиот надмен и потценувачки однос спрема својата средина
и својот народ. Веќе споменавме дека тој не страдал од
„раболепие“ пред Европа. На истиов мотив тој се враќа
малку подоцна во едно писмо до Никола Робев, во кое ги
оптужува големците од Охрид што не дале ни 80 гроша,
потребни за печатење на две негови статии (за злоупотребите на владиката Мелетиј и за Охридската архиепископија) на француски јазик во „Courier d’Orient“. А целта
била да им се даде потребната информација на турските
великодостојници што знаат француски, како и на Европејците, кои си вообразуваат „дека Бугарите се народ
ништожен, без минато и иднина и дека фанариотите за
услуга и милостина се нагрбуваат со многу тешкиот товар да бидат наши пастири“.6 Се разбира, овој коментар
се сврзува со сосем друг повод и контекст. Ние постојано
се трудиме да ја информираме за себе Европа.
Европската тема ќе го окупира Прличева и натаму, како што можеме особено да се увериме од неговиот
текст „Мечта на един старец“ (1883). Тој тука кажува дека
се вратил од Атина во Охрид со цел да им го покаже на
своите сограѓани патот кон напредокот, и тоа не само со
училишната дејност, ами, „което е най-главно“ – како што
вели самиот – со залагање „за изправление на земледелието и на скотовъдството ни, за експлоатирание на земята
ни, за затваряние на кръмите ни“. Но тој притоа морал да
си го постави прашањето дали воопшто може нешто да се
постигне во услови на голема заостанатост. Охрабрување
наоѓа во европската историја. Франција ги родила своите
најголеми синови во времето на Луј XIV, дури уште била
В. Тилева и Ан. Коджаев, Непубликувани писма на Григор С.
Прличев. Известия на Народната библиотека „Кирил и Методий“, т.
XIV (XX). София 1976, 400-401. Писмо бр. 12 упатено од Охрид на
1.IV 1867. до Никола Ан. Робев во Битола. Истакнувајќи ја важноста на информирањето во тоа писмо Прличев го споменува и својот
текст објавен во „Времја“. Смета дека тоа публикување станало секако причина, и охридското училиште да биде вклучено во донацијата
на одескиот трговец Н. М. Тошков. Додава: „И Европа секојдневно го
изјавува тоа: Разбудениот да ги добие своите права!“
6
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сиромашна земја, а подоцна нејзиното богатство се зголемувало, но бројот на нејзините великани намалувал.
Прличев сака да нѐ увери дека таа појава не е чудна и непоимлива. Тој секако има предвид дека животниот
стандард не носи автоматски духовен подем, ами обратно
– дека духовната енергија може решително да придонесе
за подигање на тој стандард. Уште Сократ велел, а Прличев секако го знаел тоа, „дека добродетелта не се раѓа од
изобилие, ами дека од добродетелта се раѓа изобилие“
(Платон, Одбрана Сократова гл. XVII). И така, по сето ова
Прличев се поставува себеси, но нѐ поставува и нас, пред
сѐ уште отвореното прашање како да се достигне Европа.
Тоа што веќе го нарековме мит на Европа е пос
тојано присутно и кај нас во последниве век и половина.
Во различни, особено кризни историски моменти тој мит
придобивал нова актуелност, а чувствениот однос спрема
таа Европа остро се менувал, често дури од ден на ден.
Таа се прикажувала ту како некаква добра самовила од
сказните, што само со еден замав на волшебното стапче
ќе нѐ спаси од сите грози и тегоби, ту како „блудница вавилонска“, „проклета и триклета“ кога по својот обичај
ги изневерувала очекувањата на балканските митомани.
Митот на Европа станува особено актуелен денеска, кога повеќе источно-европски земји преживуваат
тешка криза. Не е случајно што во октомври 1991 година
во Варшавскиот универзитет беше одржан дури и симпозиум на тема Категоријата на Европа во словенските
култури, како што не е случајно ни тоа што на тој научен
собир беше поднесен и реферат под наслов „На каде во
Европа од Македонија?“7

K. Wrocławski, Któredy do Europy z Macedonii?, Kategoria Europy w
kulturach słowlańskich (red. T. Dubek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki),
Warszawa, 1992. 153-160. Различните оценочни пристапи кон категоријата Европа се следат во овој прилог врз материјал ексцерпиран од
в. „Нова Македонија“ во текот на неколку месеци од 1991.
7
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МАРКО К. ЦЕПЕНКОВ
Како што пита питачот од куќа в куќа...
Во спомените за своето прилепско учителствување
Никола Ганчев Еничерев го забележува Марка Цепенкова
како еден од оние луѓе што ја чинат гордоста на Прилеп
и заслугите на кои „треба вечно да се споменуваат од секој прилепчанец“. На овие зборови не може навистина
да им се замери претераност. Цепенков остави по себе
необично обемна и богата збирка од народни умотворби
и белешки за различни страни од народниот живот, која
по ништо не отстапува пред најпознатите такви збирки
кај нас, па дури и ги надминува. И сепак денеска, и во
неговиот град и пошироко, ретко некој да му го знае името, а камоли да му ги цени по право заслугите. Дури и
оние фолклористи и историчари на литературата, што се
интересирале за книжевната дејност во Македонија во
минатиот век, недоволно ја истакнуваат важноста на делото завештано од Цепенкова. Најмногу е кажано за него
во еден краток некролог. Неговата автобиографија не е
сѐ уште никаде напечатена (а кој знае дали е сета и зачувана?). Цепенков умре како древен деведесетгодишен
старец што одамна ја извршил својата работа.
Причини за ова заборавање на името на Марка
Цепенкова има повеќе. Една, и многу важна несомнено,
ќе биде, – што тој не успеа да ги издаде своите запишувања посебно, ами тие – и пак не во целост – беа објавени
низ повеќе книги на Зборникот за народни умотворенија,
наука и книжнина, и така останаа недоволно достапни,
недоволно изделени од сите оние бројни прилози од раз-
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лични собирачи што во тоа издание се јавуваа. Цепенков
не беше ни меѓу првите што објавија народни умотворби
од Македонија. Иако, како што кажува самиот, почнал да
го собира народното творештво под непосредно влијание
на Д. Миладинов, резултатите на својата триесетгодишна работа тој можешe да ги покажува постепено дури од
1889 година, едновремено, со луѓе што тогаш допрва, и
често само патем, се зафаќаа со таква работа. Во својот
град Цепенков бил еден од првите млади луѓе од еснафската средина што во шеесеттите години на минатиот
век се зафатиле со културното пробудување на народот,
и што во тој поглед доста сториле; но во неговиот живот не се забележува некоја надворешна пројава што го
запечатува името на еден човек со трајност во свеста на
современиците и на потомството. Цепенков не беше ни
учен човек, ами скромен прилепски терзија кој, како со
тивката игла, буцкал долги годиње и со перото. Учителот Еничерев опипливо го предава односот што можел
да се има спрема еден таков трудбеник: „Јас знаев дека
Цепенков се занимава со собирање на таков материјал,
зашто често ми прочитуваше по нешто, но сѐ го мислев за
нешто слабо, нешто не дип за пред луѓето; но колку изненаден останав кога зедов да го прелистувам Зборникот за
народни умотворенија, наука и книжнина. Човек просто
се замајува пред огромноста на тој материјал, собиран и
запишуван од еден полуграмотен човек!“
И така, ниеден надворешен момент не спомогна за
да биде посебно запаметено името негово. А на сето тоа
згора, што би рекол Цепенков, идеа оние општи историски
услови што не им даваа на Македонците континуирано да
проникнуваат во своето културно наследство и да го преценуваат. Марко Цепенков е целиот во она што го забележал и оттука останува да се оживува неговата личност. А
дали е една работа од родот на таа што ја вршеше погодна
да се отпечати колку-годе јарко личноста? Не се ли народните умотворби создадени од еден колективен творец, опсебени од кој да е човек, и не се ли затоа собирачите на тие
умотворби само регистратори, повеќе или помалку пргави
брзописци што бележат еднаш кажани зборови?
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И навистина, постои една таква распространета
претстава што се сврзува со поимот на собирач на народно творештво, а што во извесна мерка наоѓа корен како во
фиксираноста на одделни видови на народно творештво,
така и во рамништето по кое се движеле голем број од
самите запишувачи. И времето во кое се јави Цепенков со
својот фолклорен материјал спосопствуваше за затврдување на една таква претстава за собирачката работа. Беше
поминат романтичарскиот занес за народното творештво
како уметничко доживување. Во втората половина на минатиот век сѐ повеќе надвладуваше поинаков пристап кон
него – како кон материјал за поредбени фолклористички
изучувања и материјал дијалектолошки. Се разбира дека
еден ваков пристап претпочиташе и одреден тип на запишувачи на народното творештво. За фолклористите и
лингвистите основно беше фиксирањето на мотивот и
на изговорот, со што помалку внесување на субјективни
елементи од запишувачот: да не се чувствува по можност
неговото присуство. Во нашиот случај е необично важно
и тоа што ние немавме, како кај други некои народи, да се
последува непосредно собирањето на народни умотворби од растежот на една уметничка литература која, извирајќи имено од изразот во народното творештво, ќе ги
поставеше во поинаква светлина оние што имаа поостар
слух за тој израз.
Па сепак, и покрај сето тоа, личноста на Марко Цепенков е јарко одбележена во она што тој го запишал, пред
сѐ, сосем јасно, во приказните, кои го сочинуваат и основниот фонд на неговата збирка, секако не случајно. Цепенков во она време не мина без прекор во однос на својот
субјективен пристап. Опишувачот на прилепскиот говор,
Димитар Мирчев, осврнувајќи се на материјалите собрани
од Цепенкова, му префрла дека во нив се наоѓаат негови
придавања, што не им било местото во приказните, како
коментари или слики од родот на оние: со лага ага не бидува, или се окапал како мачка во расол. „Целта ми е тука
– вели Мирчев – да одбележам дека такви субјективни елементи мошне многу им пакостат на народните произведенија; тие ги обезобразуваат, го осакатуваат народниот дух
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што е излеан во нив; затоа и не треба да се внесуваат. Но
г-н М. К. Ц., се гледа, сосем поинаку ја сфаќа својата работа; тој треба да мисли дека со нив ги украсува, ги прави
поинтересни. Тоа е, се разбира, криво гледање и треба да
се поправи“. Прашање е дали баш Цепенков мислел така.
Но сигурно е дека тој така – чувствувал. И свикувал понекаде, самоучки, онакви работи, зашто од срце ја кажувал
приказната. И затоа е Цепенков нешто повеќе од обичен
регистратор на народни умотворби.
Нема да претераме ако кажеме дека Цепенков,
меѓу другите наши книжевни работници, е оној што најмалку го предизвикал интересот на литерарните историчари. Кога ќе се има предвид обемноста, заправо огромноста на неговото дело, тоа нешто може да се разбере
само поради околностите за кои зборувавме. Трите странички, напишани од А. П. Стоилов како некролог во Известија на народнија етнографски музеј в Софија (1921),
претставуваат сѐ уште најполна информација за животот
на Цепенков. Не е објавена ни неговата автобиографија,
од која А. П. Стоилов дава само кратка одломка. Веројатно од неа се покриени оние животописни податоци што
се приведени во неговата белешка.
Фамилијата на Цепенковци била дојдена во Прилеп од блиското село Ореовец. Самиот Марко се родил во
Крушово (1829 г.), каде што се преселил татко му Коста.
Како што памети Н. Еничерев, овој се занимал „повеќе со
билјарство меѓу селското население“, бил човек бистар
и што прошетал многу места. До своите петнаесет години Марко живеел при татка си уште и во Охрид и Струга, каде што овега го носел занаетот. Тој негов татко го
среќаваме попосле на повеќе места во прикажувањата на
Цепенкова, како раскажувач било на народни приказни
било на свои премрежиња, зашто идело ред да го попраќа
ноќе Коста караванот на чумата или со пиштол в раце да
се одбранува од вештици и таласами. Во Прилеп го викале „Вечниот оган“, дека лулето сеедно му чурело.
Писменоста ја стекнал Марко во грчки ќелијни
училишта, а кога во 1844 година конечно се преселиле
во Прилеп, тој учел две години кај Хаџи поп Констан-
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тин Динков. Потоа чиракувал при терзии, учејќи се на
почит спрема тезгето од кое се вади лебот. Атмосферата
во која го поминал своето детство често пати живо ќе ја
почувствуваме во неговите расфрлени забелешки за она
време кога во Прилеп се правеле вапирски свадби и кога
мнозина барале ежова трева, што сѐ отворала, влечкајќи
заклучени катанци по чаирите. Впрочем, таа атмосфера
по многу нешто ни е позната и од нашето детство, макар
колку промени и да настанале во животот за последниве
стотина години.
Во 1856 година дојде за учител во Прилеп Димитар Миладинов. Тој му дал непосреден повод на Марка
да почне да собира народни умотворби. „Отпрвин само
песни записував, а кога во Чолаковиот Зборник оти имаше и приказни печатани, а пак јас знаев 150 приказни,
почнав да си ги пишувам по една-две во недела“.
Ничерев, дојден во Прилеп десетина години подоцна, го знае Цепенкова како еден од најсобудените
млади луѓе од еснафската средина, покрај Иљо Здравев,
Тоде Кусев и Диме Биолчев. Тие се собирале по неделите
и празниците и заедно прочитувале весници или книги,
и живо се расправале за прочитаното. Тие се јатката на
читалиштето „Надежда“, основано во 1867 година, кое
изиграло важна културна улога во градот. Преку читалиштето се создавале навици за организиран општествен
живот. Секоја недела се држеле предавања, на кои понекогаш уште непрестрашените говорници требало да се
храбрат со примерот на Демостена, кој исто така отпрвин
тревливел. Се воведува редовна членска вноска, па дури
и глоба од десет пари за секоја пцувна што на членот ќе
му се слизнела од јазик (мерка, впрочем, илузорна во
својот конечен резултат).
Еничерев дава ваков опис на Цепенкова од тоа
време: „Дребен на раст, облечен како секој базриѓан во
долга антерија, со глава отпреди плоска, одзади издуена,
скоро ќелава, погледот бистар, говорот благ и ѕвонлив...
Во делнични дни го гледаш седнал скрснозе да шие или
да крпи. Кога ќе дојдеше купувач, ги оставаше настрана ножиците и ендезето, ќе ја свршеше работата, па пак
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свиваше врат на иглата. Истото стануваше и кога ќе му
дојдеше некој на дуќан за прикаска. Тој ем си шие, ем
прикажува или слуша. Одвреме-навреме ќе го погледа
насмевнато прикажувачот: „Многу ми стана ќеф од тие
зборови“, и веднаш ќе извика: „Кавеџи, донеси едно каве
во три чашки, да се напиеме со пријатели“.
„Како што пита питачот од куќа в куќа“, така по
зборот на Цепенкова се собирале кажувањата. Тој имал
со занаетот врски со многу луѓе, одел и по најзафрлени
села од Прилепската околија, и тоа многу му помагало
во прибирачката работа. Откако се преселува во 1888 година во Софија, тој добива можност да ги објавува своите записи во споменатиот Зборник, каде што од 1899 до
1900 година излегле оние над петстотини густи страници
со негови материјали. Освен тоа во ракопис се останати
од Цепенкова уште многу такви записи, што можеле да
исполнат три посебни тома.
Пo оваа огромна извршена работа, и без да дожи
вее да биде таа публикувана во целост, Цепенков умре,
скоро заборавен, на 29-XII-1920 година во Софија. „Малцина разбраа за смртта на скромниот труженик Марко
К. Цепенков; – пишува во некрологот А. П. Стоилов, –
бесшумно беше испратен тој до вечното му жилиште, и
никаков венец не му ја украси катафалката“.
Марко Цепенков беше раскажувач по душа. Тој
спаѓа меѓу оние собирачи на народните сказни што покрај свеста за важноста на таа работа – до која можат
мнозина да дојдат – имаат во себе дарба на зборот и потреба да се изживуваат преку зборот – што им е на малцина делено. Оние стоипедесет приказни што ги знаел
Марко уште пред да видел дека некаде и такви работи
се печателе, чекале само на надворешна подбуда па да
побараат да бидат фиксирани. Тој не е човек што влегува во народното творештво некако отстрана, како патник
намерник; тој самиот бил роден да прикажува (па дали
некој ќе му ги бележел зборовите или не, сѐ едно), и уште
– не помалку важно и заправо неразделно сврзано со тоа
– во прикажувањето да создава. Не е, ми се чини, никако
случајно што тој пред сѐ ја предава народната приказна,
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а песни собирал, но помалку. Народната песна, дава, со
својата релативно трајна фиксираност, помалку можност
имено за едно такво пресоздавање кое за Цепенкова било
потреба. Да не се погледа од оваа страна на Цепенкова,
значи да не се прецени неговата битна одлика, она што го
изделува по дух од многу други собирачи на народното
творештво. Најправилно ќе го одредиме односот спрема
него, ако зборуваме – за п р о з а т а на Цепенкова, разбирајќи под тоа нешто што се разликува од обичната запишувачка работа.
За прозата на Цепенкова треба да говориме не
само поради тоа што тој во своите записи конзервирал
ред случки и типови од своето време, не само поради
тоа што зачувал од заборавта многу народни кажувања и
верувања, ами пред сѐ поради начинот како успеал да ги
зачува, поради оној стил што ним им одговарал и преку
кој тие целосно се оживуваат.
Кога се зборува за Цепенкова, тежиштето треба да
се постави имено на прашањето за тој стил. Тоа е оној начин на кажување, па значи пред сѐ и на особено гледање
на светот и на чувствено осмислување на појавите преку
одреден ритам, – начинот на оној сладок муабет што се
прави скрснозе, што има свои непишани закони на одмереност и припоздигнатост, на прилив и значајни паузи, на
обиколување и остро погаѓање – со условен знак. Впрочем, секој од нас колку-годе го почувствувал тој стил,
иако веќе ретко кој ќе го постигне чисто (а и зошто?),
дека малку пред нас а и во нас сѐ уште – тој се ломи.
Малку пред нас – тоа е прилично релативен поим.
Тоа засега и во времето на Цепенкова. Да се сетиме на
онаа доста жалосна мака на Жинзифова да го погоди тој
начин во зборовите на селаните во „Прошедба“. Па да се
сетиме на оној даскалски призвук што се чувствува на
доста места во приказните забележени од Шапкарева. Во
нашиот 19 век можеме да посочиме два изразити медиуми на тој стил или начин: првиот е Кирил Пејчиновиќ, а
вториот – Марко Цепенков. Но меѓу нив има сепак голема разлика. Пејчиновиќ си е на нивото на простиот човек,
и, како таков, изразител на неговата речитост. Цепенков
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пак има веќе, како творец, однос спрема народниот начин
на кажување: тој е оној што најбогато и така живо ни го
предал тој начин, но и првиот што – проникнат сиот од
него, дишејќи со него – почнува да му „изневерува“.
Овој стил не треба да го прирамнуваме сосем со секидневната реч, иако му е таа основниот извор. Кога станува збор за прикажувањето, за фабулирањето – тој има
свој клуч во една посебна интонација што се лови веќе со
она изначално „си бил еднаш еден...“, тој бара, во својата
вистинска пројава, и посебна складност на движењата и
на мимиката, зашто е тоа усно уметничко вживување.
Многу векови треба да минале дури да се изгради тој начин на прикажување во нашата архаична средина, – та да се чувствува во срцата присно созвучје со
него, нешто како тих шум на вретена што предат една
мека кадела од колено на колено. Има во светот, во други
културни сфери и во други социјални средини, и спрема
јазикот – такви начини со поинакви обележја, создавани
постепено во одредени животни услови, изменувани постепено и неусетно сѐ дури не дојдат епохи што заедно
со установениот начин на живеење го ломат и начинот на
кажувањето – но секогаш запазувајќи нешто од него во
стремежот кон нова „стилска рамнотежа“.
Што е во стилот на нашата народна приказна стара основа, што претставува своеобразно проникнување
со други стилски материи, до каде се простираат и на кои
животни услови им одговараат извесни стилски карактеристики во народното кажување, - тоа се прашања интересни и на кои треба да се дава одговор, но овде не можеме да го дадеме. Такви проникнувања, несомнено има,
како што има проникнувања и во системот на јазикот.
Би било погрешно, и кога говориме само за нас,
да го сфатиме стилот на народната приказна како нешто
строго определено, што претполага само една варијанта,
надвор од која настанува рушење на тој стил. Варијанти има, месни или социјални (и во нашата недоволно
социјално издиференцирана средина), но тие чинат сепак еден разгранет стилски тек. Ако се обрнеме одовде
кон Цепенкова, треба да ја забележиме оваа надворешна
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околност што придонесла да се најде една особена мерка
на кажувањето кај него. Тој беше по потекло од селска
средина, постојано во врска со неа, а едновремено тој
беше член на една чаршија која, усвојувајќи ред работи
од начинот на своите грчки и влашки партнери, самата
се поизделкуваше – но, народносно компактна, сепак не
си ја забораваше ругузината и кацијата, и со едно особено чувство за „мајтап“ ги пречекуваше оние што трчаа
многу напред. Тоа што живееше во јазикот на селото, а
нашиот елемент во почетокот на 19 век беше главно селски, се запазуваше овде во основното, обогатувајќи се и
култивирајќи се во чаршискиот обрат, но не губејќи ја
својата боја. Така и средината потпомагаше да ја постигне Цепенков, во себе, мерката на народско кажување во
една изразита варијанта.
Но се рече дека Цепенков, длабоко проникнат од тој
начин на кажување, е сепак првиот што му „изневерува“.
Треба да се објасни поблиску ова, бидејќи е од суштинска
важност. Се разбира, дека по право кажано – изневерување
на еден стил имаме таму каде што тој не може да се погоди, па макар колку пишувачот да се трудел и да ја имал
пред очи баш таа цел. Кај Цепенкова е работата сосем подруга. Неговото „неверство“ произлегува од една внатрешна потреба да се создава: а тоа е баш она што тера да се
развиваат можностите на еден стил, да се нијансира тој, да
се изработува, па со самото тоа и да ги постигнува своите
граници, и да почнува да преминува во нешто ново, иако
тоа преминување може да се изврши целосно само преку
една нова содржина што ја носи еден нов живот.
Цепенков останува во рамките на народната приказна, тој постига тука и најмногу што можел да постигне, но тој внатрешната фактура на приказната ја обогатува со ред развивања што значат веќе приближување кон
методите на современата уметничка проза. Не може да се
мисли дека тоа кај него иде како последица на осознато
разбирање за тоа како треба да се постигаат нови начини
на искажување. Повистинито ќе биде ако се мисли дека
е сето тоа дојдено по спонтано влечење да се претстави
живо материјата на приказната, сѐ едно дали било пот-
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стакнато и од она што Цепенков можел како расказ да го
чита, и од она најпосле каков однос можел да зема спрема
таа материја еден човек што до извесен степен културно
се издигнал, самообразувајќи се.
Интересно единство ни се претставува кај Цепенкова: тој е целиот внесен во прикажувањето, со наивноста на примитивниот човек, а едновремено му пробегнува
смешка, сосем неусетно, како со крајот на мустаќот – што
само наспомнува дека прикажувачот го следи и еден запишувач кој само вешто се прави дека му верува. И ако мис
ли човек за тоа интимно единство и двојство, би посакал
– запишувачот да бил со повисока култура, со повешто
перо: тогаш ќе се отклонеле оние непотребни грапавости
и повторувања што ќе се сретнат и во најубаво предадените записи на Цепенкова, а да не зборуваме за оние што
не спаѓаат меѓу нив. Но веднаш ќе се повлече: дали во
таков случај не би настрадал прикажувачот, дали не би
била нарушена таа наивност што го чини чарот на приказната, дали не ќе се прекинеше таа нишка до народното
чувствување која не трпи поголем растег? Сепак мерата
на писменост што ја имал Цепенков донесува и извесни
негативности, до колку се работи баш за што поживото
предавање на оној вековен стил на народно прикажување.
Најгрубо тоа се чувствува наместа во нарушувањето на
јазичната норма (особено – одбегнувањето на двојните
објекти), впрочем – научено од Цепенкова кај некои други наши културно поиздигнати запишувачи. И така, останува да речеме дека е сепак најдобро што Цепенков бил
таков каков што бил. Денеска може со извесна редакција
да се отклонат споменатите недостатоци, но тешко да ќе
имавме без таквиот Цепенков така живо фиксирање на
особеностите на народниот стил во момент кога тој стил
почнуваше да се ломи, за да не биде веќе претставен во
својата првобитна целосност и чистота.
Она со кое ја обогатува Цепенков фактурата на народната приказна, без да ја груби нејзината атмосфера, и
кое едновремено го одбележува како раскажувачка личност
– е стремежот да ја опише поблиску опстановката во која
стануваат случките, а особено – да се вживи во карактери-
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те на лицата, да ги објаснува од повеќе страни, со ред убаво подбрани подробности, кои секој пат се бараат, а не се
запаметуваат како основниот тек на приказната. Цепенков
не брза да го предаде мотивот: тоа би било доста за фолклористите но не и за него. Тој ужива да го создава ликот,
со еден одмерен ритам, да го погаѓа начинот на зборување
што му одговара, да се враќа повторно и повторно на него,
понекогаш и претерувајќи, да го начека моментот кога ќе
може со згодна пословица или приговорка да ја разреши
ситуацијата. Неговиот Ѓавол е подруг, подиректен кога ја
вовлечува во своите комбинации некоја баба, како природен сојузник, подруг, скрит и лукав во пристапувањето
кога треба да си ја постигне целта искористувајќи ги стрвните амбиции за моќ кај некој човек, и сосем подруг кога
како инок, служејќи се со погодни цитати од библијата,
успева да ја стекне вербата на четириесет калуѓери што –
таман пред посветувањето – под негова сугестија посакале
најпосле да се оженат. Не се работи овде да е карактерот
даден јасно од самата негова улога во приказната: Цепенков го оживува, и го моделира спрема таа улога. Тука веќе
зборува дарбата на раскажувачот.
Кај Цепенкова е двапати запишан мотивот за Мачорот што се преправил аџија испосник дури ги излагал
глувците да се ослободат и да излезат пред него. Едниот
пат тој е раскажан само како објаснение на пословицата
„И танец водете, и на дупка гледајте“, кратко, со просто
изнесување на случката. Сосем поинаку постапува Цепенков кога се зафаќа да го расправа тој мотив со сето
она што може да се извлече од него: тогаш е веќе Мачорот вистински аџија, заживуваат оние броеници што ги
носи, фаќаат место оние негови клетви дека нема веќе
ни кантар ни ендезе в рака да земе, камоли да им стори
нешто зијан на глувците; а кога еден до нив наоѓа смелост да излезе „да види дал ќе го јаде“ – тој со благиот
збор на вистински божигропски поклоник му вели: „Ела
ми, ела ми, чедо, да му бакнеш на деда аџија десница“.
А и глувците од своја страна со голема претпазливост ја
примаат веста за хуриетот, се допрашуваат, прават мезличи („Прашајте паталец, а не прашајте гаталец“ – вели
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стариот стаор), дури не му појдат со посни манџи на дедо
аџија, кој си го менил ќуркот ама не ќудот, па ги направи
пастрма. По овој начин, не се останува само на обичното
соопштување, од кое треба да се извлече поука, ами се
пресоздава, живо и згустено, цела една животна ситуација, со релјефно извајаниот лик на Мачорот, и со исто
така впечатливо предадени епизодни личности од глувчиот табор. Една внатрешна сладост од раскажувањето
го води перото на Цепенкова.
Не е целосно објавена неговата збирка, за да може и
бројно точно да се одреди односот меѓу различните видови народни приказни во неа. Но и без тоа е јасно кои мотиви најмногу го привлекувале Цепенкова, што ја жегнувало
особено таа негова внатрешна жедост за творење преку
прикажувањето. Секако тоа не се оние мотиви со чиста
фантастика, светот на самовилите, како прстите на терзијата да не биле свикнати за допирот на таа коприна, бидејќи научени да го мазнат шајакот. Цепенков се раскрива
најмногу таму каде што приказната дава повеќе можност
за сврзување со секидневноста, за примена - да речеме –
во неа; и таму каде што преку сочен хумор може човек да
ги следи и да ги цени постапките на ликовите Цепенков
го притежаваше тоа чувство за хумор и знаеше, правејќи
се често пати недоветен од таа страна, да го постига со
него правиот ефект. Може да се мисли дека подгревањето
на едно такво чувство за комичното го влечело од миг на
миг Цепенкова да ги бара оние подробности, право погодени, без кои секакво раскажување останува пуста шема.
По следувањето на тоа чувство се изградувани некои од
најдобро погодените карактери во неговата проза.
Својствата на таа проза, и особено со она што значи приближување кон еден начин на расправање што ѝ
оговара на писмената реч, секако се најполно изразени
во приказната за Силјана Штркот. Веќе самиот обем на
таа приказна ја изделува особено – зашто, ако се работи
за издржан текст, а случајот е таков, – тогаш обемноста
претполага умеење не само да се изнајдат ред подробности и епизоди околу главната нишка на раскажувањето,
ами да се има и извесна смисла за композиционо нивно
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обединување, за нивното подредување спрема една конечна цел што треба да ја донесе целоста на приказната.
Цепенков навистина овде го покажува тоа умеење.
Прашање е што треба посебно да се испитува, до
колку „Силјан Штркот“, во оној вид во кој го имаме, како
една доволно разгранета фабула, го предава чуеното од Цепенкова, мотивот каков што живеел во народот, а до колку
пак претставува тој едно особено комбинирање на повеќе
изделени мотиви, опфатени од Цепенкова во еден творечки
акт, навеани дури во некои моменти – зашто и на тоа може
да се мисли – и од она што Цепенков го запаметил од прочитаното. Како и да било, оваа негова прикаска ни се претставува како складна целост, а „изневерувањето“ на народниот начин за кое зборуваме, како најплодотворно во неа.
Тоа што е дејството сврзано со одредени места
во Прилепско, со обични луѓе од нашето село, на кои им
било пишано и тоа чудо да проживеат во еден фантастичен свет, за да се вратат пак во коњарската реалност,
– му дава на Цепенкова можност да ја слика имено таа
селска стварност, та да ја сетиме маката над лебецот, жегата на вршидбата, мирисот на оранта, и онаа практична
филозофија на селанецот, за која страдањата на Силјана
треба да дадат уште една потврда. Цепенков, како и во
други свои приказни, се стреми да ги оживи ликовите на
јунаците пред сѐ преку нивниот збор; но тука наоѓаме, во
онаа мерка што е нужна да се запази атмосферата на сказната, и елементи на психолошко вдлабочување во нивните преживувања, и контури на пејзажот во кои стануваат
случките. Во сето тоа, иако сѐ во рамките на народната
приказна, имаме веќе надрастување на оној народен стил,
негово природно израстување – поточно, без да се чувствува некаков раскид со него.
Покрај способноста да компонира, Цепенков овде
покажува особено јасно и едно друго својство: чувство за
нијансирање на стилот спрема дадената ситуација, овде
каде што има ред епизоди кои барат во таа смисла посебно
интонирање. Се редат зборови на кротка татковска поука,
зборови на немирните размисли на Силјана, на неговата загубеност во пуста земја, па зборови на утеха во домот на
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Аџи-Кљаковци, а кога ќе дојде до тоа штрковите на враќање
во нашиов вилает да се тепаат со орлите, тогаш Цепенков
знае да побуди неколку звуци што ќе нѐ потсетат на нашата
старинска јуначка песна, пригодна да ги искаже тие епски
настани: „и туку беше се поткачиле сите да се бијат и да
се тераат по таа пуста планина. Три дни и три ноќи што се
биле и се тепале, крв до колена беше направиле“. Сето тоа
што е во приказната за Силјана најполно изразено, но што се
среќава и во другите најдобри записи на Цепенкова, ни дава
право да говориме за него не како за обичен запишувач на
народното творештво, ами како за прозаист, сиров можеби,
но таков што го фиксирал изразито еден стил, давајќи му и
свој дах, внесувајќи ја во раскажувањето и својата личност.
Посебно е прашањето, и бара не само општ одговор, ами и различни видови на практично разрешување
– за односот на нашата современа книжевна реч спрема
оној начин на кажување што е најјарко изразен кај Цепенкова. Ние сме, доста површно, склони да мислиме дека
само народната поезија извршила и сѐ уште врши влијание на нашата уметничка поезија. Тоа е нешто очевидно,
но затоа, иако поинаку и поскришно, дејствува врз оформувањето на книжевните стилови во сегашниот момент,
и во нашата проза, тој начин на народно кажување – што
го добива својот полн ритам во приказната.
Ние можеме и сосем да не се занимаваме за народните сказни, да не го читаме и она што е порано запишано од собирачи како Цепенкова, да не го знаеме тоа или
сосем слабо да го познаваме како мотив и обработка – и
сепак, при допирот со одредена животна содржина, ние
ќе мораме да се посретнеме, независно во каков вид, со
стилот на нашата изминатост. Зашто таа не е сепак сосем
измината. Говоревме дека тој стил се ломи, – новите животни услови, толку од она што нагло се втурнало во душевноста на нашиот човек го рушат и ритамот на кажувањето со векови создавано како едно сложно ткаење. Но
сепак, макар и во одломки – како каде, некаде сѐ уште
како доминантен начин – тој живее иако умира.
Дури и оној што сака да му се противпостави остро
ќе мора да поведе сметка за него, баш противставувајќи
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му се. Зашто и противставувањето е овде често пати, ако е
вистинско и длабоко, пак само еден начин да се продолжи
континуитетот на едно кажување – на онаа стилска преѓа
– без кое продолжување, без која преемственост не може
ни да се замисли и развојот на една литература до колку
е таа жизнена.
Се разбира дека освен острото противставување,
има и други начини да се пристапи кон таа наследена
стилска материја. Зависи кој како ќе го почувствува тоа
и во вид на каков личен проблем на искажување. Несомнено е дека тоа, од овој аспект, го почувствувал Васил
Иљоски, кога се праша дали и до колку може денеска да
се создаде уметничко дело со јазикот на Цепенкова. За
нас е сосем природно што Иљоски во драмата „Чест“, обработувајќи еден мотив од нашето народно творештво,
и поставувајќи го временски во дните на младоста на
Цепенкова, по своему му „изневерува“ на оној начин на
кажување што ја карактеризира нашата патријархална
средина. И Цепенков му „изневеруваше“ – со своја мерка. Мерката на современиот писател, се разбира, ќе се
разликува од онаа што излегувала од душевноста на Цепенкова. Денеска ни е често пати доволна само една лека
стилизација, па да се пренесеме, без пречка за стилското
вживување, во оној живот што го определуваме најопшто
како – народен бит. Тоа „изневерување“ е заправо единствен начин да се спаси, за нови стилски соединувања,
најразнообразни, она што од некогашното може да преживее таква трансформација.
Денеска, сосем закономерно и неизбежно, најразлични слоеви и течења се судираат, кога се изградува јазикот на нашата литература. Сосем еднострано, иако не
бесполезно, е досега искористено и она што ни го предлага народната песна. А нашето народно творештво треба
да го има своето место во судирањето на тие слоеви и
течења. Секако за тоа ќе придонесе и сѐ подоброто запознавање на тоа творештво преку достапни изданија.
Не треба да го забораваме Марка Цепенкова. Зошто, ако
воопшто штрковите го носат породот, ние сме пород на
Силјана Штркот.
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ЃОРЃИ ПУЛЕВСКИ

Ѓорѓи Пулевски е роден во Галичник, славно село
на Бистра планина во Западна Македонија. Целиот крај
е познат под името Мијачија. Крајот порано бил сточарски, планините таму држат чудесна паша. Многумина зографи се излезени од тој крај и од самиот Галичник. Од
тоа село потекнува и големиот македонски сликар Лазар
Личеноски (1901-1964). Галичник родил многу сликари,
но само еден таков јунак каков што бил Ѓорѓи Пулевски.
Не ни е точно позната годината на неговото раѓање.
Умрел во 1895 г. во Софија1. Негде кон 60-тите години на
минатиот век Ѓорѓи веќе испливал од анонимноста – идат
вести за него дека како наредник учествувал во борбата за
ослободување на Белград од Турците во 1862 година. Во таа
борба учествувал и Ѓорѓи Раковски, позната личност од бугарската историја. Го споменуваме тоа не случајно, ами и
поради фактот што тие двајцата носат некои заеднички одлики по својот живот и по силата на својата фантазија.
Ликот на Раковски ни е зачуван на фотографија
што го прикажува во тогашна европејска облека. Ликот
на Пулевски, и тоа е голема разлика, е дојден до нас по
неговата галичка носија од домашна клашна.
Ѓорѓи Пулевски држел особено до таа носија,
којашто е денеска скоро излезена од употреба и е станата
повеќе реквизит на фолклорни групи. Во таа облека тој
Нови податоци за Пулевски дава Б. Ристовски, Ѓорѓија М. Пулевски
и неговите книшки „Самовила македонска“ и „Македонска песнарка“, Скопје 1973.
1
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се јавувал на приеми во Белград. Кога по ослободувањето
на Бугарија се нашол во Софија и побарал државна служба, побарале од него да ја симне таа носија, и да се облече
европејски, како услов за да ја решат позитивно неговата
молба. Ѓорѓи, се разбира, не се согласил и останал без
служба. Можеби е ова еден од најкуриозните судири меѓу
стариот бит и новите времиња на Балканот – тој обид да
го пресоблечат Ѓорѓи Пулевски.
Во тоа се покажува судбинската поврзаност на
Ѓорѓи со старината. Но едновремено во тоа има и спонтана реакција против обидот да го бирократизираат, на ситна работа, војводата од мијачкиот крај. Така тој насетил
еден суштински проблем на иднината.
Треба да раскажеме уште некои моменти од неговиот живот, за да ни се доближи неговиот лик. Во Рускотурската војна од 1866-1868 година Ѓорѓи учествувал како
заповедник на одред македонски доброволци во битката
на Шипка. Веднаш потоа бил назначен за прв околиски
управител на градот Ќустендил и за своите заслуги добил орден „Св. Георгиј“ и сабја од рускиот император. Со
орденот и со таа сабја на колкот тој се фотографирал во
својата галичка носија. Потоа е тој во штабот на Кресненското востание против турската власт. Не му треба многу
да види дека сите тие акции, околу Берлинскиот конгрес,
одат кон тоа да им додадат само некој поен на големите
што се спогаѓаат. Неговиот сон за ослободување на Македонија се разбива. Тој сфаќа дека Македонија нема да
биде ослободена. Тогаш бара служба во Софија. И тогаш
бараат од него да ја слече својата галичка носија. Потоа
до својата смрт тој останува како дулѓер (тој се вика самиот себеси „архитект галички“). Во тоа време ја пишува
својата „Славено-македонска историја“.
Така доаѓаме до неговата книжевна дејност. Мораме да кажеме дека тој ја води таа дејност, која и не е така
мала, на нивото на изразит самоук, на човек што целиот
внесен во конкретната акција немал ни можност ни наклоност да се усовршува во знаењата. Но независно од тоа,
Ѓорѓи е како ретко кој во тоа време дете на Балканот. Тој
е балкански полиглот. Издава два речника-разговорника:
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„Речник од четири јазика“ (Белград 1873) и „Речник од три
језика“ (Белград 1875), во кои македонскиот текст се преведува на турски, грчки и албански јазик. Сите тие јазици
ги владеел Ѓорѓи Пулевски по мерата на својата практика
и без посебни помагала. Од еден на друг јазик тој го преведува дури името на славниот реформатор и на српскиот
книжевен јазик Вук Караџиќ: Влкан Караџовски, Ухо Караџис, Каракурта. Една извонредна балканистичка тема,
уште неразработена, претставува неговиот лексикографски потфат на нивото на луѓето од народот, со знаења на
печалбарите, на членовите на мајсторските тајфи.
Во тие текстови не го одминува Пулевски ни прашањето за местото на својот народ и на неговиот јазик.
Како што мислеа мнозина во негово време кај нас, тој го
смета Александра Велики за предок на денешните Македонци (Раковски во истото време докажуваше дека Бугарите говореле на санскрит). Истакнува дека македонскиот јазик е најсроден со старословенскиот, бидејќи Кирил
и Методиј на него ги превеле од грчки црковните книги.
„Народ се велит људи кои се од еден род и кои зборувајет
еден збор, – вели Пулевски – и који живувајет и се другарат едни со други и који имајет еднакви обичаји и песни и
весеља. Така и Македонциве се народ и местово нивно е
Македонија“. Во однос на македонскиот литературен јазик, којшто уште не беше изграден во неговата современа
форма, тој предлагаше да се свика собир на образовани
луѓе од сите македонски краишта, кои ќе ја состават неговата граматика, така што „да остане као света таа книга за
сиве шкоља, а и за други книги писање“. Самиот Пулевски подоцна се обиде да даде една своја кратка верзија на
таква граматика (Софија 1880).
Меѓу неговите книшки интересно место заземаат „Македонска песнарка“ (Софија 1879, во два дела) и
„Самовила Македонска“ (Софија 1878 или 1879). Тие
брошури, покрај забележаните народни песни, содржат
и неколку состави на Пулевски. Пишувани во времето по
Берлинскиот конгрес, кога надежите на Македонците за
ослободување од турската власт беа изневерени, тие текстови се полни со борбен патос, но и со горчина од судби-
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ната на еден мал народ. „Хајте, браќа, хај согласно, дружински – повикува Пулевски – Против врага да ходиме та
с него да се бориме. Страмотно ех и жаљостно да млчиме
хи трпиме...“ Потсетувајќи на славното минато, тој вели
дека е подобро да се загине во својата земја отколку да се
трпи тиранијата. Судбината на Македонците ја опишува
со овие горки зборови: „От азиатци насилие, а в туѓина
укорство“. Не е добро дома, и не е добро никаде.
Најобемниот труд на Пулевски, посветен на македонската историја, останат е во ракопис и не е досега
објавен. Тоа е уште еден обид на овој смел човек да ја
докаже и одбрани индивидуалноста на својот народ. Самиот тој пак, по својот живот и по својот животен стил, е
типичен поборник на човечката индивидуалност на прагот на новите времиња што ја ништат. Затоа се оцртува
неговата фигура така питорескно. Луѓе со таква статура
се потребни да не потоне животот во сивило и рутина.
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Овие белешки се правени при повторно прочитување на речниците на Пулевски. Тие треба со уште по
некоја подробност да ја дополнат сликата за него.
1. Пулевски полага грижа да ја возвиши својата
личност. Тој се нарече архитект. Тој го кити и своето презиме. Додека презимињата на неговите претплатници во
најголем број случаи завршуваат на наставката -ски, што
е западномакедонски народски начин, за себе тој ја избрал
варијантата -вски. Меѓу ретките на кои тој им ја доделил,
покрај себеси, таа облагородена форма спаѓа и Влкан Караџовски (Вук Караџиќ). Во првиот речник (1873), во кој
се употребуваат старите кирилски букви, тој го вклучил
во своето презиме со истата цел „јат“: Пулѣвски. Така наоѓала потврда самосвеста на еден човек што имал за себе
определено мислење и како за писател, истакнувајќи во
вториот речник (1875) на страна 122-123 дека вистински
писател е оној што сам ги продава своите книги во народот и се поучува од читателите каде згрешил, за да се
поправи во идната книга (што е еден поен повеќе за Пулевски, бидејќи тој постапувал така).
2. Веќе се познати околностите при кои се печателе речниците на Пулевски и како тие можеле да влијаат и при изборот на називите за македонскиот јазик.1 Во
првиот речник Пулевски ја означува основната паралела
со терминот „српско-албански“ (само понекогаш во натСп. за тоа во предговорот на Б. Ристовски кон книгата: Ѓорѓија М.
Пулевски, Одбрани страници, Скопје 1974, стр. 10-12.
1
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писите над текстот и на други места останува единствено првиот дел од таа ознака: „српски“). Се работи токму
за српско-македонска паралела, во која обично на прво
место идат македонски зборови и фрази. Ознаката за албанскиот јазик „арбанско-арнаутски“ покажува дека Пулевски прави терминолошка разлика меѓу „албански“ и
„арбански“. Првиот облик можеме да го објасниме како
еквивалентен со ознаките „западномакедонски“ или,
уште потесно, „мијачки“. Дека Пулевски во национална
смисла ги суперпонира називите „Македонија“, „Македонци“, „македонски“, при што другите називи што ги
употребил добиваат имено подреден, регионален статус,
се гледа јасно од овие негови искажувања во вториот речник: „Така и Македонциве се народ и местово њивно е
Македонија“ (стр. 49) и „Наше отачаство се вељид Македонија и мије се именуваме с. Македонци“ (стр. 62). Во
вториот речник ги употребува ознаките „с. Македонски“
и „арбански“. Што треба да се подразбира под скратенката? Од едно писмо на П. Среќковиќ и М. С. Милоевиќ
гледаме дека тие читале „српскомаћедонски“. Извесно
указание добиваме од преводот на тој назив на албански на насловната страница на вториот речник. Додека
во турската верзија скратенката останува неразврзана (с.
Македонлуџес), во албанската имаме „шкиништ македонисе“. Етимолошки шкиништ значи словенски (алб. Shké
= Словени). Меѓутоа тоа носи во албанскиот говорен јазик и значење „рисјански, каурски“. Кога во првиот речник (стр. 7) ги објаснува називите на јазиците, Пулевски
спрема „сьрпски“ ги става албанските соодветства „сьрбиштъ, шкиништъ“. Со оглед на веќе посочените албански значења, а особено со оглед на тоа дека не е избрана
еднозначната ознака сьрбиштъ, овде шкиништъ само
донекаде оди во полза на тоа дека скратенката треба да
се чита како „српски, српско“. Зборот шкиншт Пулевски го научил во својот роден крај, каде што Албанците
така ја означувале неговата народност и вера. Пулевски
оставил една нејасност. Дека тој намерно нејќел да ја истакнува скратенката се гледа од тоа што на едно содржински важно место (стр.62 од вториот речник) фразата
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„и мије се изменуваме с. Македонци“ ја преведува така
што воопшто не ја зема предвид скратенката: алб. „еде
неве на θ оин Македонисе сеи Македоњјан“, тур. „ве биз
дахи македонлу анилрс“. Пулевски го акцентира називот
„македонски“, го употребува на некои места и без скратенката што ја ставал за да можат да ја читаат по своему
оние од кои зависело издавањето на неговиот речник. На
стр. 30 од вториот речник тој ги дава овие пет „разлики“
на „славјанскиот“: „руски, хрватски, бошњачки, бугарски и македонски“. На истото место, откако кажува дека
македонскиот е најблизок до хрватскиот и бошњачкиот,
тој продолжува: „А македонскијод јазик, кога је бљизу со
бошњачкијод, зашто се именувал с. Македонски? Дека с.
македонскијод јазик је најсроден со црквено-славјанските књиги и тоа је старославјански“. Ова искажување оди
во полза на тоа „шкиништ македонисе“ да се толкува како
„словенско-македонски“ или „рисјанско-македонски“2.
3. На стр. 42 од вториот речник Пулевски дава
своебразна интерпретација на името на областа Разлог.
Тој пишува Разлок, сврзувајќи го тоа име по значење со
галичкиот збор разлок (сп. од истиот корен глагол лочи и
глаголска именка лочење), кој значи „одделување, лачење
на јагнињата од овците“. Една смела народна етимологија го доведува Пулевски до заклучок дека таа област
го добила своето име зашто тука се разделиле Бугарите
од Северјаните (т.е. Македонците). Не по исклучок кај
нас, и Пулевски сочинил некаков божем запис во летопис
под 934 г. во кој се кажувало дека имено тука Северјаните
„разлочишасѧ съ Болгаромъ“. Тој летопис, пак на јазик
што треба да биде црковнословенски, го цитира и на стр.
43. Примерот е показателен, бидејќи Пулевски, само на
свој начин, ја посочува границата меѓу македонските и
бугарските области.
4. Пулевски бил живо заинтересиран за тоа да
може неговите книги без пречка да се пренесуваат и растураат во Турција. Затоа на неколку места ја истакнува
својата лојалност како турски поданик.
Б. Ристовски, op. cit., стр. 10, земајќи го предвид и албанскиот превод, правилно ја разврзува скратенката како словенско-.
2
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Во вториот речник на стр. 48, набројувајќи ги
народностите во Македонија, Пулевски истакнува дека
сите тие се познаваат меѓу себе и „живувајед како браћа
при живодта царска“. На стр. 67 тој кажува дека Македонија била „пофаљена“ во времето на Александар Велики, а „наиславна је“ под султанот Абдул Азис. Потоа
пак ја повторува цитираната фраза: „И мије при животда
негова живуваме сите људи који сме у Македонију како
браћа“. Ова не е созвучно со подоцнежните клетви на
Пулевски против „злотвор хазијатски“. На стр. 157-158
тој го поставува прашањето дали има нешто противно
спрема царството и царската личност кога се зборува за
различните народности во Македонија. Одговорот е: „Не
је противно ни царству а ни њима, току треба секои да се
фаљид со своје наречије и поносид...“
Можеби поради претпазливост не го превел Пулевски на албански и турски делот посветен на македонската историја и етнографија (стр. 41-48).
Најинтересен е во оваа смисла следниот податок.
Проф. О. Јашар-Настева ми обрна внимание на тоа дека
Пулевски ја печател корицата на својот втор речник во
две варијанти. Во егземпларот со кој се служев над нас
ловот стои оваа турска фраза: „Саис-нда чикмиш“ („Излезе благодарение на“). Меѓутоа, на корицата репродуцирана во книгата Ѓорѓија М. Пулевски, Одбрани страници (ред. Б. Ристовски), Скопје 1974, е отпечатен целиот
текст во кој се вклучувала таа окрнета фраза, и од кој се
разбира дека речникот излегол благодарение на султан
Абдул Азис (што не одговара на фактите): „Ћереметд-љи,
мућереметд-љи да дери ељиф шаил-; султан Абдул Азис
азамет ефенд-м-з Саис-нда чикмиш“. Според тоа, Пулевски еден дел од тиражот снабдел со формула што можела
да му послужи пред турскиот ѓумрук при пренесување
на книгите, додека останатиот, претполагаме, поголем
дел го наменил за своите читатели на кои таа формула не
би им била по волја. Така тој едновремено и го изразил
своето верно поданичко чувство, но и дал до знаење дека
не треба да го сфаќаат буквално. Има една наша убава
пословица за ваква пригода: Сиромав човек – жив ѓавол!
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5. Се уште останува отворено прашањето за изворите со кои се служел Пулевски, што е особено важно
за вториот речник. Се знае дека во првите 90 страници
на тој речник Пулевски го користел учебникот на Шапкарев „Пьрвоначялны познанія за малечки дѣтца“ (1868)3.
Но подробни споредувања и со тој извор не се правени,
а и во тие рамки има посебни вметнувања на Пулевски.
Посочувањето на областите што ги опфаќа текстот од 90
страна натаму ќе го олесни изнаоѓањето на другите извори. И така, ги изделуваме овие глави, означени кај Пулевски со римски броеви: XV. За туѓите зборови (91–93),
XVI. Писменица, т.е. прирачник за пишување писма, телеграми и различни документи (93-110), XVII. Изговор
на буквите, системи на цифрите и др. (110-123), XVIII.
Реченица (= граматика) и список на зборови по азбучен
ред (123-157). Последниот дел (157-162) не е обележан
со посебна бројка, а во содржината е посочено само: Таини мијачки јазик – 160. Тој дел е заправо дополнение на
она што на стр. 46, 47 и 48 се зборува за племињата и
народностите во Македонија. Овој преглед, во кој сами
ги формулиравме насловите на соодветните делови, ќе ни
покаже дека заправо не останува уште многу текст за кој
треба да се бараат изворите. Имено од стр. 128 до стр.
157 имаме список на зборови по азбучен ред што секако
го составил самиот Пулевски. Исто така, негов сопствен
прилог ќе биде, по сѐ, последниот дел (15-7-162), со исклучок на азбучната таблица на самиот крај (162), како и
делот за туѓите зборови (XV). Според тоа останува текстот од стр. 93 до стр. 128, за кој како извори треба да
се претполагаат некаков писмовник и некакви граматички помагала што Пулевски ги адаптирал по свој начин и
сфаќање. Останува исто така да се испита од каде можел
Пулевски да ги црпе податоците што тој ги слага во една
од него замислена историја на македонскиот народ.
6. На јазикот на Пулевски му посветувам посебна работа. Овде ќе дадам патем само неколку забелешки. Скудното познавање на српскиот јазик кај Пулевски
Б. Конески, Кон македонската преродба. Македонските учебници
од 19 век, Скопје 1959, стр. 88.
3
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се открива особено на експонирани места, како што се
предговорите. Тој меша во својот текст и инаку српски
форми и фрази, така што можеме да мислиме дека со тоа
бил свикнат и во својот секидневен говор. Тоа е српски
на наши луѓе на кои им се допаѓаат формите даклем, ондак и кои, како Пулевски во првиот речник (стр. 78), ја
прават типичната грешка: одъ дакле идешъ. Од српскиот разговорен јазик Пулевски презел некои германизми:
фришко, фруштук, шлајфовање, ринфлајш и др. Тој се
стара да адаптира на македонски некои форми за учтиво обраќање: мошне су подврзан (за: врло сам обавезан),
на здравје бриянѣ (I 77). На Турчин треба да се обраќаме вака: Асан аа, усеин аа, хоџа Мула Јусуф (II 110). За
„лењир“ го дава зборот исправаче (I 60). Неологизмите
во вториот речник се побројни, бидејќи се јавувала потреба од термини во различни области. На галичка основа Пулевски го создава зборот јогљеник (стр. 89). Иако
и дава веќе место на замената а за старата носовка, во
овој случај не можел да отстапи од тоа со што свикнал во
својот роден галички говор. Класичен пример за дејството на народната етимологија останува неговото тељопис
„телеграма“ (стр. 94). Интересен е делот XV од вториот
речник, во кој Пулевски зборува за туѓите зборови. Како
туѓи зборови во македонскиот ги дава: ами, фришко, ономад, пар и прићија. Во албанската и турската паралела тој
избира други примери што одговараат за дадениот јазик.
Определувајќи ги ами и прићија како грчки зборови, тој
мисли дека се од исто потекло од ономад и фришко („расипана грчка реч: фресикон“). За пар смета дека доаѓа од
алб. Паљ („а мије вељиме рало“). На стр. 161 од вториот
речник Пулевски ни кажува за мијачкиот „ластовечки“ јазик, давајќи така еден мал прилог кон запознавањето на
т.н. тајни јазици во Македонија.
7. Како што прави вистински архитект, Пулевски
замислил цел проект на издавачка работа што се трудел да
го реализира. Веќе во предговорот на првиот речник тој го
најавува вториот, во кој можат да се направат исправки и
дополненија, а во третата книга – вели – ќе пишува „граматично“ за сѐ. Во вториот речник на стр. 67-68 тој соопшту-
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ва дека за обичаите и песните во Македонија ќе оддели
место на крајот на книгата, а турски и албански песни ќе
објави во третата книга, „кога ћа бидед готова“. Меѓутоа,
во својот „Поздрав“ на крајот на книгата тој се извинува
што не го задржал своето ветување од позивот (имало, значи, позив на претплата), по причина што се јавиле малку
претплатници, и соопштува дека „буквар“ који ја од четири јазика: турски, словенски, латински и грчки, и обичаји
и пјесни задржавам за трећу књигу да се штампају и још
у пространијем смислу биће“. Како што е познато натаму излегуваат неговата граматика („Славянско-насельениски-македонска Слогница Речовска“, Софија 1880), двата
дела на „Македонска песнарка“ (Софија 1879) и долгата
песна на Пулевски „Саммовила Македонска“ (без означено време на печатењето).4 Така тој успеал барем делум да
ја реализира планираната трета книга. Турски и албански
песни Пулевски нема да издаде. Последното дело, што се
вклучувало во неговиот проект, „Славјаномакедонската
општа историја“, останало исто необјавено. Во вториот
речник се содржат веќе елементите за едно такво дело. Пулевски ја истакнува македонската самобитност, потребата
од создавање на македонски литературен јазик и улогата на
Македонија во словенскиот развиток во епохата на Кирила
и Методија. Тука се и елементите на националниот мит: го
споменува Александар Велики (стр. 67, 84) за кој подоцна
изрично ќе тврди дека бил Словен. Со сето тоа Пулевски
обележува една етапа во себеосознавањето на Македонците, и тоа во самите низини, што ќе го привлекува секогаш
нашето внимание. Компилирајќи го вториот речник тој им
дал на своите земјаци – мајстори и калфи – едно корисно
помагало што можело да им служи за стекнување на различни знаења потребни за општа ориентација и во практични ситуации.

За овие изданија како и за заоставнината на Пулевски сп. го споменатиот предговор на Б. Ристовски.
4
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ВЕНИЈАМИН МАЧУКОВСКИ
КАКО СОРАБОТНИК НА СТЕФАН ВЕРКОВИЌ

Венијамин Мачуковски е познат пред сѐ како автор
на една неиздадена граматика „по македонско наречие“.
Во поново време, откако беа објавени повеќе негови писма до Верковиќ, стана можно да се дополнат податоците
за неговиот живот и за неговата дејност.
Беа објавени дваесетиедно такви писма.1 Првото
од нив, од 2 октомври 1863 (Солун, док. 50) носи потпис Св.(ештенослужител) Вениамин. Веќе пред тоа, како
сосем млад човек, Мачуковски се замонашил во Зографскиот манастир во Света Гора и добил звање јероѓакон
(свештенослужител). Венијамин му е, значи, монашко
име, а презимето го избрал по своето родно село Мачуково (Гевгелиско). Во времето кога го пишувал ова писмо,
Мачуковски бил учител во Солун во училиштето на лазаристите. Од содржината на писмото дознаваме дека тој
тукушто се вратил од пократок престој во Париз, каде
што отишол како придружник на шефот на лазаристичката мисија во Солун – отец Turroque. Во Париз тој се
сретнал со многу познатиот Петар Берон, на кого му ја
опишал лошата состојба на училиштата во Македонија.
Берон изјавил дека е готов да отпушта секоја година по
Хр. Христов, (редактор), Документи за българското възраждане
от архива на Стефан И. Веркович 1860-1893, София, 1969. Овие податоци покрај други извори, ги користи Б. Ристоски во својата студија „Венијамин Мачуковски во македонскиот културно-национален
развиток“. Школството, просветата и културата во Македонија
во времето на преродбата, МАНУ, Скопје 1979, 569-604.
1
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200 лири како помош за училиштата во мали села. Овој
пат, а и во некои подоцнежни писма, Мачуковски настојува да го заинтересира за спроведувањето на оваа замисла
Верковиќа, со кого одржувал врски и порано.
По сето што го изнесовме, треба, прво, да се коригира претпоставката дека Мачуковски се родил околу 1847
година.2 Со само шеснаесет години тој не можел да стане
она што бил, ниту да го прави она што го правел во времето на пишувањето на споменатото писмо. Датумот на
неговото раѓање треба да го поместиме за некоја година
наназад кон почетокот на 40-те години на минатиот век.
Во писмото од 15. октомври 1864 (Солун; док.
100), Мачуковски известува дека го напуштил веќе мисионерското училиште во Солун, за што имал, како што
може да се подразбере, добра причина. Тука доаѓа до израз неговата желба да го продолжи своето образование.
Имал намера да собере во своето село помош, за да се
запише во Болградската бугарска гимназија.
Следното писмо е од Кукуш од 14. јануари 1865
(док. 110). Не можел поради недостаток на средства да ја
реализира својата првобитна намера во врска со натамошното школување, но по препорака на еден кукушки првенец бил вклучен меѓу четворицата кандидати што Верковиќ требало да ги предложи за ученици на Књажевското
училиште во Белград. Писмена препорака до Верковиќ, со
кого требало да се сретне лично му дал на 21. јануари 1865.
во Кукуш Атанас Гоше Кушовали (док. 112). И следното
писмо (док. 118) од 26 февруари 1865 (Мачуково) го споменува тоа проектирано заминување во Белград. Мачуковски го моли Верковиќа да му јави дали за тоа има реални
изгледи, бидејќи настанува времето од први март натаму,
кога се менуваат учителите, па не би сакал да го пропушти
тој срок за наоѓање на ново учителско место. Може да се
разбере дека Мачуковски седел без работа откако излегол
од мисионерското училиште во Солун.
Сп. А. П. Стоилов, Български книжовници от Македония I, 17041878, София, 1922, 88.
2
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Писмото од 19. август 1865 (Ениџе-Вардар; док.
143) соопштува дека од 1. август таа година Мачуковски
се наоѓа во тоа место како учител на децата на унијатите.
Желбата да го продолжи образованието не го напуштала. Во писмото од 1. февруари 1866 (Солун; док.
158), Мачуковски му јавува на Верковиќа дека дал молба
да оди да се учи во Русија и добил уверување дека одговорот ќе стигне скоро. Моментално се наоѓал во Солун,
но имал намера по неколку дена да се врати во Ениџе.
Овој пат надежта навистина му се исполнила.
Веќе на 2. април 1866. Мачуковски му се јавува на Верковиќа од Одеса (док. 167). Тој му пишува дека очекува да
биде решено дали ќе постапи во семинаријата во Одеса
или во Киев и дека бил примен во седми клас, што секако претставувало добар старт. За идните години немаме
сигурни податоци. Според А. П. Стоилов, Мачуковски
по свршувањето на семинаријата, сега како светско лице,
бидејќи и се размонашил, успеал да се запише на Историско-филолошкиот факултет во Москва, но се разболел
и поради тоа се вратил за учител во родното село.
Последното од објавените писма (док. 385) е пишувано значително подоцна, на 16. февруари 187. во
Солун. Од него дознаваме дека од мај 1870. Мачуковски
се наоѓал како учител во Солун. Во 1872 година тој е во
Кукуш, откаде што го испраќа „објавлението“ за својата
граматика по „македонско наречие“, објавено во в. „Право“ од 18. септември 1872. Мачуковски ги моли во својот
оглас учителите од Македонија да испраќаат до него во
Кукуш претплата за неговиот учебник, за да може да го
отпечати. Неговиот оглас предизвикува остра реакција од
страна на П. Иванов (в. „Право“ од 30. октомври 1872),
којшто го оптужи дека со својата граматика сака да го
дели јазикот.3 По сето тоа, граматиката на Мачуковски,
која може да се смета како негово главно дело, остана необјавена, а тешко може да се претположи дека ракописот
е до денеска зачуван во некој архив.
Б. Конески, Кон македонска преродба, Македонските учебници од
19 век. Скопје 1959, 84-86.
3
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За идните години го пренесуваме пак тоа што е
кажано во цитираната книга на А. П. Стоилов. Од Солун
тој се преместил во Цариград каде што во 1874. станал
директор на в. „Источно време“. Во 1877. почнал да го
редактира в. „Цариград“ од кој излегле 24 броја (последниот од 4.VII.1877). Во време на Рускотурската војна
Мачуковски бил заточен на остров Родос. Се вратил од
Цариград тешко болен, по заклучувањето на мирот. Се
лекувал во тамошната руска болница, каде што и умрел
во првата половина на 1878 година. Интересно е дека подоцна Верковиќ, наоѓајќи се во Русија, се интересирал за
судбината на својот соработник. Еднаш веќе споменатиот
Атанас Гаше Кушовали го известува во писмо од 24. март
1833 (Кукуш; док. 503) по ваков начин: „Вениамин от Мачуково незнам жив ли је, умрен ли је“.
Ние немаме намера да ја исцрпеме по овој повод
содржината на писмата на Мачуковски, ами ќе укажеме
само на некои моменти. Мачуковски постојано се интересира за книги и весници, молејќи го Верковиќа да му
помогне да ги набави. Ги бара книгите на Венелин, Раковски, Н. Геров и др., како и весниците „Дунавски лебед“,
„Саветник“, „Гајда“ и др. Тој го информира Верковиќа за
црковни ракописи и старопечатни книги, за стари натписи и за „антики“. Му помага во прибирањето на податоци за мегленската, карадачката и ениџе-вардарската каза
за топографско-етнографскиот опис на Македонија што го
подготвувал Верковиќ. Тој се зарадувал „превелико“ кога
Верковиќ му пишал дека ќе му го спомене името во својот
труд и вели дека поради тоа се чувствува задолжен да биде
до смртта негов верен слуга (док. 156). За нашата цел се од
посебна важност оние места во писмата, каде што се споменува за собирањето на народни умотворби. Во писмото
од 21. декември 1863 (Солун; док. 61) тој му испраќа на
Верковиќа две песни од Ениџе-Вардар, „слушани от Стојана, поп Димовија зет“, којшто му ветил дека по неколку
дена ќе му прати „други от него писани“. Со писмото од 6.
април 1864 (Солун; док. 75) тој доставува пословици, забележани во Мачуково од учителот Ташо Божинов, којшто
исто така му ветил дека ќе „испише“ уште некоја прикаска,
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обичај, песна и др. и ќе собира стари пари. Најпосле, а тоа
е за нас, како што ќе видиме, посебно важно соопштение,
во писмото од 26. февруари 1865 (Мачуково; док. 118), тој
му ја соопштува на Верковиќа својата намера да оди во
Ениџе и дека „сега за сега“ му пишувал на својот братучед
да му јави дал таму „са наоѓаат приказни за Бела и песни
за Александра и Филиппа“.
Кога ќе се има предвид ваквиот интерес на Мачуковски за запишување на народни умотворби, ни се поставува
прашањето дали можеби меѓу објавените материјали од
оставнината на Верковиќ не се кријат и некои негови записи. На тоа прашање можеме сега да одговориме позитивно.
Разгледувајќи ги текстовите во книгата издадена од П. А.
Лавров и Ј. Поливка,4 и користејќи ги документите од архивата на Верковиќ, пред извесно време установивме дека
приказните од Солунско, печатени во таа книга од бр. 1 до
бр. 99, биле запишани од Христодул (Христораб) Божиков,
учител во с. Висока, кого што Мачуковски го поздравува,
преку Верковиќа во неколку свои писма.5 За повеќето приказни од Серско беше од порано познато дека се запишани
од Димитар Михалев и Јован Гологанов.6 Останува уште
да се идентифицира запишувачот на текстовите под нас
лов „Приказки от Пазар (Енидже-Вардар)“.
Такви приказни има шест (бр. 109-114). Иако се во
ова издание и прикаските бр. 115-116 вклучени под истиот наслов, нив треба да ги изделиме, бидејќи по јазикот
и стилот несомнено се установува дека тие му припаѓаат
на Христодул Божиков, така што треба да се внесат во
неговата збирка на приказни од с. Висока.7 Споредувајќи
P. A. Lavrova J. Polivka, Lidové povidky jihomakedonské z rukopisů St.
Verkovičových, Praha 1932.
5
Б. Конески, Запишувачот на приказните од Солунско од збирката
на Верковиќ, Прилози МАНУ, VII 1, 1982, 37-43.
6
П. А. Лавров..., op. cit., 252-253.
7
Самиот Ј. Поливка (op. cit. 253) соопштува дека се работи за шест
приказни од Ениџе-Вардар, додека приказните бр. 115 и 116 се
објавуваат спрема друг ракопис. Извесна забуна настанува од тоа
што овие две приказни во книгата не се со ништо посебно одделени,
ами следат по ениџе-вардарските под исти наслов.
4
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ги јазичките особености на ениџе-вардарските приказни со оние во писмата на Венијамин Мачуковски, ние
можеме овој пат со иста сигурност да установиме дека
тие приказни биле запишани од него. Најважната од тие
особености е употребата на апострофот за одбележување
на елизијата на вокалите, карактеристична за долновардарските говори, а тоа значи и за родниот говор на самиот Мачуковски. Сп. од приказните: жен’та, план’на,
план’н’та, мес’ца, нем’ме, видул’-то итн.; од писмата:
как’, пиш’те, им’те, наш’те, работ’-та и др. Апострофот се употребува и да се означи загубена согласка: во
приказните – ‘лебче, чини’а, прода’име, ‘сите и др.; во
писмата: ‘се, пара’од. За ак. мн. од кратката лична заменка имаме и во едните и во другите текстови ‘и (= ги). Се
разбира дека ваков начин можел да примени само човек
со извесно јазично образование. Употребата на апострофот можел Мачуковски да ја следи веќе по збирката на
народни песни на Верковиќ, но особено по зборникот на
Миладиновци, каде што е таа примената и во прозни текстови. Не треба да губиме од предвид дека за таа упот
реба тој можел да најде пример и во францускиот јазик,
што го усвоил, секако добро, во кругот на лазаристите (во
неговите писма се среќаваат француски зборови, имиња,
наслови, адреси). Во приказните обично иде мо (за му) со
посвојно значење: жен’та мо, на син мо, дома мо и др.
Сп. во писмо (док. 143): малкиј-ут мо син. Со значење
„дека“ во овие текстови се употребува зашто.
Заради потполност ќе наведеме дека во док. 52. Д.
Димов му пишува на Верковиќ (Солун, 7. октомври 1863),
дека отец Ваклидов ветил „да Ви пише неколко песни и
гаданки от Енидже-Вардар“. Меѓутоа споменатиот (Иван
Д. Ваклидов, католички свештеник) воопшто не се јавува
како кореспондент на Верковиќ. Освен тоа особеностите
што ги посочивме многу јасно сведочат во полза на тоа
дека ениџе-вардарските приказни треба да му се припишат не на некој друг, ами на Мачуковски. Најверојатно тој
ги запишал во времето кога им бил учител на унијатските
деца во Ениџе-Вардар. Како што знаеме од неговите писма, тој сакал да ја задоволи љубопитноста на Верковиќ
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дали се чуваат песни и приказни за Пела, Александра и
Филипа, но тој нашол на местото само обични народни
приказни. Невиниот Мачуковски бил далеку од еден Јован Гологанов, којшто се постарал да го задоволи со свои
измислици горештото очекување на Верковиќ.
Нема сомнение дека самиот Верковиќ, да можеше приживе да ги објави јужномакедонските приказни,
ќе го споменеше меѓу своите соработници и Мачуковски,
помислувајќи можеби со каква превелика радост го исполнуваше него надежта дека името ќе му биде печатено
во книга. Ние сме сега задоволни што место Верковиќ
можеме да го исполниме тој долг спрема споменот на Венијамин од Мачуково.
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КРВАВА КОШУЛА

Во 1870 г. излезе во Браила како посебна книшка поемата на Рајко Жинзифов „Крвава кошуља“.1 Раскажувањето во неа се води од поетот како очевидец на
една потресна слика. Ваква е, накратко, основната содржина. Насилници го убиле Божина, единствен син у
мајка, на враќање в село од пазар. Неговата мајка дошла
во Прилеп и една приквечер поетот ја забележува во црковниот двор, сета избезумена. Кога тој ја распрашува,
старицата ја вади од торбата крвавата синова кошула и
му кажува за својата судбина. Во тоа кажување се изнесуваат и други селски патила, а и моменти на залудна
надеж дека во животот ќе се дочека и радост, а најпрво
свадбата на Божина и Грозда, негова свршеница. Во текстот се прават и извесни дигресии, без непосредна врска
со основниот расказ.
Покажувајќи ја крвавата синова кошула, беспомошната жена бара кај луѓето поткрепа и бара одмазда за
синовата смрт. Тоа е секако главната смисла на мотивот
на крвавата кошула. Можеби неговиот татко е богат човек
– така му вели старицата на својот млад собеседник – и ќе
ѝ помогне, а ако ли не – можеби кога ќе порасне и кога ќе
стане јунак, самиот тој ќе му отплати на крвникот.
Къвава кошуля. Приказска изъ съвременныйтъ българскій животъ.
Написа Райко Жинзифов. Браила 1870, стр. 6 неозначени + 24.
Интересен е овој податок на крајот: „1865, Бон, 25, село Рогожка (у
Карамзиныхъ). Според тоа, излегува дека текстот на Жинзифов доста време чекал на објавување. Извадоци од поемата биле за првпат
објавени во в. Народност, г. II, бр. 24, Букурешт 1869.
1
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Жинзифов е очевидно загрижен за тоа да ја прикаже случката како жив сведок. Тој го посочува местото
кај таа станала – црковниот двор во градот Прилеп, па
дури се обидел да ја вклопи некако во стихот и долгата
бројка на годината кога таа станала: „Било је в година,
моми, / Петдесет и седма, / Кат притурим ошт хилјада /
И осăм стотини“. Еден друг наш поет беше дрзнал исто
така, но со многу поголем успех, да потчини таква непоетична синтагма – Григор Прличев во почетниот стих на
песната за укинувањето на Охридската архиепископија:
„Хилјадо и седемстотин шездесет и второ лето / В Охрида от Цариграда дошел Салаор“. Се добило созвучје
на сибилантите! Како и да било, за нас е овде важен податокот дека случката што ја опишува Жинзифов станала во времето кога самиот тој се наоѓал во Прилеп (во
1856 г. тој стапил во служба во тамошното училиште
како помошник на Д. Миладинов).
И од друга страна ни доаѓа соопштение дека Жинзифов ни раскажал лично доживеан настан. Тоа е дадено
во оваа белешка под редот во автобиографијата на М. Цепенков: „1) Д. Миладинов беше многу мирен (скромен) и
собра многу песни от кај нас и си отиде. А Фони даскалчето (Жинзифов, н.б.) беше многу сербес, фесо го носеше на страна, како бабаитите со пјускјуно на рамо, чунки
понекогаш се понапиваше. Коа замина за во Русиа купи
една гајда и еден кат алишта селцки. Кога учеше Фони во
училиштето наше, виде една жена мариовка кај плачи со
глас и влезе црква со една зобница, што си имаше една
крвава кошула от отепаниот ѝ маш; ја кладе пред иконата
от Богоројца, за таја да му дојде от акот на полјако што и
го утепа мажот, чунки судо ја истера. Фони ја испраша и
сичко го пиша, што му кажа мариовката. И после го напраи
на стихои, на една книжка, со заглавие „Крвава Кошула“2.
А. П. Ст(оилов), Марко К. Цепенков. Известия на народния етнографски музей в София II 1921, 119.
Не можеме да знаеме како се случило оваа важна белешка да испадне
од текстот на автобиографијата на Цепенков, објавен во Македонски
јазик IX, 1-2, 112-145 и во десеттата книга од собраните дела на Це2
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Овде се содржат цел ред подробности што ги нема
во поемата или се во неа поинаку претставени: жената била
од Мариово, го убиле нејзиниот маж а не син, убиецот бил
полјак, жената барала правда пред судот, а кога не ја наш
ла, ја ставила крвавата кошула пред иконата на Богородица, надевајќи се дека таа ќе му отплати на крвникот. Пак
доаѓаме до основната порака на крвавата кошула. Сите
овие упадливи разлики нѐ уверуваат дека соопштението
на Цепенков не е обична реминисценција од некогашното
читање на поемата на Жинзифов, ами дека тоа е засновано
на спомени за еден настан, којшто не можел да не одекне
пошироко во Прилеп. И така следува да заклучиме дека
еден реален настан, присутен во сеќавањето на авторот, ја
дал подлогата за поемата „Крвава кошуља“.
Многу интересно е по ова да забележиме дека во
1864 г., што значи цели шест години пред појавата на поемата на Жинзифов, излезе во Задар, книшката на Јован
Сундечиќ под совршено исти наслов.3 Во краткиот предговор Сундечиќ соопштува дека уште во 1853 г., во Скрадин,
составил кратка балада под наслов „Крвава кошуља“ и дека
ја објавил во темишварскиот „Световид“. Меѓутоа, подоцна
текстот не го задоволувал, па решил да го обработи истиот
предмет во поголема песна. За своето „дјелце“ тој вака се
искажува на крајот на предговорот: „Жалостан је и крвав у
њему призор, црпљен из живота онога народа, који зна трпити, али и побједити; и то побједити онако, као што јунак
ове пјесме побјеђује свога најнемилијега злотвора“.
Еве ја основната содржина на поемата на Ј. Сундечиќ. Вдовицата Милка го тажи својот одамна загинат, а
уште неодмазден, сопруг Нико. Таа смета дека нејзиниот
син Вуле е веќе израснат да ја изврши отплатата. Затоа
пенков (Скопје 1972). Тој пропуст треба да се избегне при идните
изданија.
3
Крвава кошуља. Спјевао Ј. Сундечић. У Задру, Демарки-Руђеровом
печат. 1864, стр. 64.
Книшката му е посветена на црногорскиот кнез Никола I. Покрај
основниот текст, таа содржи во почетокот предговор и посвета во
стихови, а на крајот: „Додаток“, со песните „Мајка Црногорка“, „Црногорац“ и со забелешки.
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оди на средсело каде што синот се весели во неделен ден
со младите, го води дома и од дното на својот ковчег ја
вади и му ја покажува крвавата кошула на неговиот татко.
Крвникот Алија е веќе мртов, но е жив неговиот син Мујо
и него треба да го постигне отплатата. Вуле се спрема на
пат, ја остава тажна својата свршеница Стојка, оди кон
Острог, каде што зема молитва, се среќава во гората дури
со самовила и ја моли да му помага како некогаш на Марка, најпосле „у јуначкој земљи Херцеговој“ го наоѓа Муја
и го убива во еден класичен мегдан. Неговата мртва глава
ја носи да ѝ ја покаже на мајка си.
Сега можеме да направиме и една мала споредба
меѓу двата текста, со цел да се доближиме до прашањето
што природно се налага: дали Жинзифов ја знаел поемата
на Сундечиќ?
Иако е ист дури насловот и иста пораката на обата
текста („светата одмазда“), очевидни се крупните разлики во нивниот основен расказ. Кај Сундечиќ еден силен
млад човек отплатува за смртта на својот родител, кај
Жинзифов една сама и јадна старица ги моли луѓето и го
моли бога за отплата за смртта на нејзиниот единствен
син. Различна е сета опстановка. Спрема епското пано на
Сундечиќ имаме стравично типична судбина на многу македонски селани на враќање од пазар дома. Двата текста
не се созвучни по својата поетика (за жал, можеме овој
термин во случајов да го употребуваме повеќе формално,
со оглед на скромниот дострел на обата автори). Осмерецот и десетерецот на Сундечиќ открива дека поетот бил
силно импресиониран од читањето на „Горски венец“ и
„Смртта на Смаил-ага Ченгиќ“, без да ги заборави звуците и мотивите на јуначките народни песни. Жинзифов
се трудел да го адаптира за своето кажување стихот на
украинските „думи“, заправо на Тарас Шевченко, користејќи и некои обраќања и дигресии карактеристични за
Кобзарот, но без да ја постигне истата свежест.
Може да се укаже и на некои сличности. Двата
текста содржат тажаленки, прослави на старите времиња,
идилични места за свршениците но на фонот на истакнатите разлики во раскажувањето и изразот тие можат да
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претставуваат обични општи места, што произлегуваат
од самиот предмет и од определена уметничка и идеолошка позиција.
Интересно е дека обете поеми имаат мото. Кај
Жинзифов е тоа народната пословица „Зол трн зла копачка“, а кај Сундечиќ овие италијански стихови:
„...L’offensor obblia, / Ma non l’offeso, i ricevuti oltraggi“.
Се потцртува со ова на еден или друг начин пораката на
текстот. Интересно е дека Жинзифов не го употребил
првпат овде споменатото мото. Истата народна пословица нѐ воведува во прозниот текст „Прошетба“, објавен
во сп. Братски труд, кн. II, 1862 и посветен на Д. Миладинов, којшто бил веќе покојник. Тој текст просто се
нуди на повеќе места за споредба со поемата „Крвава
кошуља“. Доста е да укажеме овде на описот на селските гробишта: „Раздадоха сја жалостни гласове; тук мајка
оплакуват сина си, когото убил турчин; тук мајка оплакуват сина си, којто изгнил в владиковата темница, че не
можел да доплатит двете хилјади гроша за венчавањето
му...“ Мотивот на крвавата кошула живеел во Жинзифов.
Во тоа нѐ уверуваат и белешките за неговото патување по
Македонија во 1866 г.4
Да го повториме по сето ова пак прашањето:
дали Жинзифов ја знаел поемата на Сундечиќ? Не е исклучено да ја знаел. Но со оглед на сето што го изнесовме, и што ги покажува суштествените разлики меѓу
два текста, тоа прашање губи од својата важност, ако
се мисли на литерарниот контакт. Останува можноста
за претпоставката дека поемата на Сундечиќ можела
да биде уште еден надворешен стимул за да пристапи
Жинзифов кон описот на еден реален настан од времето
на неговиот престој во Прилеп.
Дека во реални животни ситуации крвавата кошула се употребувала како грозен знак за одмазда, ќе ни
покаже следното соопштение за настаните во Смирна во
1797 г., за крвавиот бунт на јаничарите, во кој се пљачкоТие белешки се излезени посмртно, на руски јазик во зборникот
„Родное племя“, кн. 2, Москва, 1877, под наслов: „Из заметок путешественника по Македонии в 1866 году“.
4
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сувало, убивало и опожарувало. Повод за погромот дало
убиството на еден јаничар, извршено од припадници на
христијанското население. Во извештајот до Левантиската компанија во Лондон нејзиниот претставник Франсис
Вери вака ги опишува настаните по тоа убиство: „Другиот јаничар, другар на починатиот, (обајцата биле од 31-та
орта или регимента), ја зел крвавата кошула и побудил
најсилни чувства за одмазда во региментата. Тој одел по
сите кафиња дури на крајот не се насобрале кај мулата и
барале, убиецот да им биде предаден ним“.5
Имаме во ова еден пример повеќе за улогата на
крвавата кошула во животот, врз која се изградил мотивот
на крвавата кошула во уметничката традиција. Се чини
дека би требало да се проследува широко тој мотив, во
различните негови варијации и функции, од расказот за
крвавата облека на Јосифа во книгата Генезис (гл. 37, ст.
31–33) па до современата литература. Ние овде дадовме
само мал исечок.

Richard Clagg (ed.), The Movement for Greek Independence 1770-1821.
A collection of documents, London, 1976, 17.
5
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„ХОЖДЕНИЕ БОГОРОДИЦИ ПО МУКАМ“
ВО МАКЕДОНСКИ ПРЕПИС ОД XIX ВЕК

Во библиотеката на Семинарот за јужнословенски
книжевности при Филолошкиот факултет во Скопје се
чува, заведен под инв. бр. 34, еден краток ракопис од XIX
век, во кој се содржи „Сказание за пресвјатија Богородици“ и крајот на расказот за еврејското дете што се причестило и не изгорело во фурната (сп. Чудо 38 во „Чудеса
пресвјатија Богородици“ од Јоаким Крчовски). Книшката
(подврзана, формат 18,5 х 12) имала порано 13 листа, но
листот 12 бил скинат, и поради тоа споменатото сказание
е останато без своите завршни редови, а краткиот расказ
без својот почеток.
Првиот текст е заправо македонска верзија на
апокрифот „Хождение Богородици по мукам“, познат
по повеќе преписи, руски и јужнословенски, толку популарен и пригоден за адаптирање што во ново време го
сугерирал и насловот на трилогијата на Алексеј Толстој
„Холждение по мукам“.
Едно убаво издание на овој апокриф, по хрватски
глаголски текст од 1468 г., има направено В. Јагиќ во своите Prilozi k historiji književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga,
Zagreb, 1868, 46-54. При објавувањето на тој текст Јагиќ,
опирајќи се и на грчкиот оригинал, направил споредба со
еден староруски и со еден старосрпски препис и наместа
извршил спрема нив потребни дополнувања и поправки1,
За старорускиот препис И. И. Срезневски смета дека е пишуван до
1200 г. (Древние памятники русского письма и языка, второе издание,
Санктпетербург 1882, стр. 80). Старосрпскиот е од XV век.
1
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така што неговото издание може наполно да ја презентира
старата словенска верзија на „Хождение“.
Споредувањето на нашиот препис со таа стара
верзија покажува дека не се работи за некакво нејзино
доследно континуирање, ами за слободно парафразирање
во еднаш установените рамки на расказот. Прашање е на
натамошни испитувања дали посредувал и некој понов
грчки образец што можел повторно да биде преведен или
пак имаме резултат од слободни прераскажувања во самата словенска традиција.
Како и да било, нашиот текст претставува наспрема споменатите постари, словенски преписи една обновена верзија, во која се среќаваат интересни случаи на
актуализација. Ни се чини дека заслужува да се споменат
некои од тие случаи, бидејќи се карактеристични за нашиот бит во XIX век. Списокот на категориите грешници
што се мачат во одделните кругови на пеколот давал голема можност за варирање спрема потребите на времето
и спрема настроението на препишувачот. Во целост тој
список е во нашиот текст поразнообразен и секако поконкретизиран отколку во старата верзија и носи несомнен
отпечаток на еснафскиот етички кодекс. Тоа ќе го покажат местата што ги нема во старата верзија или, ако ги
има, се јавуваат модифицирани.
Најизразита прибавка во таа смисла имаме на мес
тото каде што се говори како се мачат во пеколот оние
„кои псуеле учителите што и училе свјаштенное писание
и мајсторите што ги училе занајат“. Притоа ова предупредување спрема чираците и калфите е потсилено и со
ваков коментар: „Тија прилегат како Јуда што предаде
учитеља своего Христа“.
Се предвидуваат, пак како дополнување, санкции:
за оние „што расипаха и изедоха стоката таткова и мајкина“; „што држале кантари и терезии и аршини и друзи
мери неправедни за жито и за вино, и кои турале вода у
вино или у ракија и соблечујале светот“; за сиромаси „кои
завидувале и кои не си биле благодарни на сиромаштината што му ја дал Бог“; за големци „што зимале рушвети
и не судиле право“; за жени „што се мажале со миск... со
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белило и со црвило“; за оние „кои играле и пејале песни
блудни за распаление“ и др.
Во нашиот текст е очевидно заострено, потсилено, противставувањето на конфесионална основа. Така,
им се определува во пеколот место на оние „што јадеха от
друговерци хлеб што им би за душа или за ден“. Самиот
термин „език“ (народ) е во него заменет со „вера“: „Тија
се законопреступни Евреи што распеха Христа и сите
друзи вери што не верувале Христа“ (сп. И вси езици во
текстот издаден од Јагиќ). Една конкретизација е извршена кога од молитвата на Богородица се исклучуваат Евреите: „Не се молам аз, владико, за неверните Јудеи“. Во
старата верзија ова место гласи: „Не мољу се, Господи, за
неверне погане“. Се разбира, ова се поврзува со времето
кога чаршијата го помагаше излегувањето на една книга
како „Служение еврејское“ (Солун, 1839). Јасна алузија
на ситуацијата под отоманска власт имаме во осудата на
„тија што предават единоверни братија христијани у раце
душмански“. Мерата на актуализација ќе се сети уште
повеќе, ако се има предвид дека во старата верзија се зборува за оние „ижесут разлучили брата од брата“ во сосем
друга смисла, како за луѓе што со некоја своја постапка
или збор сториле, некои да се одбијат од христијанската
вера и од покајанието.
Нема да нѐ изненади, ако со посебна силина се акцентираат извесни задолженија спрема црквата и свештенството. Така, што не е експлицирано во старата верзија, се
предвидуваат санкции за оние „кои не слушале свјатија
книги што кажуваат, и кои не имале за истина книгите
ами за смеха, и кои ишле у црква и не слушале пеењето
црковно, ами зборувале и чинеле смеење на пеењето“. Во
нашиот текст не се исклучуваат од казна за неодење рано
во недела в црква на оние на кои од сите четири страни ќе
им се запали куќата, додека во старата верзија таков случај
се уважува како оправдано извинение. Интересно е, пак во
смисла на поголема заостреност, она место од молитвата
на Богородица, во кое таа, потресена од маките на грешниците христијани, вели дека и самата сака да се мачи со нив,
ако не бидат простени („хошту се и аз мучите ш ними“ во
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текстот издаден од Јагиќ). Нашиот текст, од друга страна,
открива не мала промена во позицијата на духовниот сталеж. Таму каде што во старата верзија се говори за „апостолски и евангелски образ“ во врска со „патријарси“, во
него станува збор просто за „калуѓери што не си чуваха ангелското лице чисто“, за да се приклучи потоа и ново место
за калуѓерките што „не си чуваха чистотата“. Додека старата верзија предвидува маки за оние што не им стануваат
на поповите во знак на почит, во нашиот текст тие маки
им припаѓаат на оние „што дигале рака на иереја“. Ова нѐ
потсеќава веднаш на Пејчиновиќ, кога расправа како се договарале селаните да му „аливерисаат ќутек“ на попот.
Македонскиот препис на „Хождение“ не е интересен само во однос на елементите на содржината што
ги истакнавме, ами и во однос на својата јазична структура, во која, освен црковнословенизмите, откриваме и
неколку други пласта, дијалектни, по кои можеме да го
следиме ширењето на овој текст на македонскиот терен.
Притоа, се разбира, останува и неговото општо значење
во врска со процесот на обновување на македонскиот
писмен јазик во текот на минатиот век.
Најпрвин, во подлогата на текстов забележуваме
еден источномакедонски пласт. Го препознаваме особено лесно по местото на акцентот: тогáј, какóв, едéн,
овóј, насадúх, обрнá се, потиснáл, не пожалúл, гарáз, занајáт, катрáн, пушлýк, ќуќýр, рушвéти, фодýли чингéкум
тежúна, напрáва итн. По акцентот и по самата форма е
илустративно во диференцијална смисла: слéзни – слезнá
(: слéзи – слéзе).
Врз овој фон се изделува вторичен централномакедонски пласт кој, како што ќе видиме веднаш, самиот
не е единствен, ами издиференциран. Го идентифицираме, на пример, по тврдото л (недела, блуеле, блуетина),
по замената на х во случајот се најдовме, по изговорните особености: јадици, седум, по формата друзи м. други, како и по формите за 3. л. мн. во презентот: сакаат,
викаат, зборуваат. Показателни се исто така случаите
со пренесување на акцентот спрема западномакедонскиот начин на акцентирање: тáка, кáтра, пáдна, дéнеска,
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нóќеска, гнасóтија, помѝлувам – помилýвале, кренéте ја
– да ја крéнеме, прекýглава и др. Интересно е дека еднаш
се среќава конструкција со има, што е обично во западната област: Ние имаме нарачано от Бога да не видат от
Бога видело. Како што се гледа, овде е таа употребена во
пасивен залог.
Во рамките на вака изделениот централномакедонски пласт забележуваме диференцијални особености
од една страна на велешкиот говор, а од друга страна на
прилепскиот. Сп. во првиот случај: втасајат, ваја (темница), вија (повеќе пати). Се чини дека во случајов велешкото подрачје треба да го сфаќаме во поширока смисла. На таков заклучок нѐ тераат примерите кога е тија
употребено како лична замена (тој, он): тија беше поп
(56), тија беше анагнос (6а). Ова е денеска, меѓутоа, типично за говорот во Тиквешко.
Од прилепските особености се особено упадливи
случаите на вклучување на глаголите од е- група во игрупа (да ми кажиш, да ми кажи, да уми, да идиме, да
дојдиме), формите на помошниот глагол за 3 л. едн. и мн.
ет – се, сет, -т во 3 л. едн. на презентот: немат, и, кај
заменките, и место ги, му место им: да и глобуват, што
сет тија и што му е грехот и сл. Ќе ја забележиме овде
и посвојната заменка незин: безначалнијот син незин. Во
составот оцет сос жолчка ни се претставени кондензирано, во една врска, слоевите што ги изделуваме (жолчка е
карактеристично за прилепскиот говор).
Не е наша задача овде да правиме исцрпна јазична анализа на текстот, ами само да ги откриеме неговите главни јазични компоненти. Сепак ќе укажеме уште
на некои карактеристики. Членската форма за м. род го
има редовно ликот -от: грехот, јазикот, анагносот, светот, гласот, законот, престолот, образот, захметот,
страшнијот престол, безначалнијот син, харниот хабер. Двапати го среќаваме -о: тартаро, враго. Ликовите
плодат, крстът (10б) можат да укажуваат на една подалечна врска со некој бугарски препис на „Хождение“. Од
лексиката заслужува да се забележат следните примери:
слапеите, стажни, блуетина, бабот, вражалици, врзан-
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ници (неологизам: „врзани луѓе“ „затвореници“; старорускиот препис на ова место има: избраныја своја), џереметисуваат („глобал“), шереветлук (за ш. = „за бес, од бес“).
Лексемите анагнос αυαγυὡσίης, „чьтець“ во старите словенски преписи) и лажовни мартири (сп. кај Крчовски
јаланшаитлък – Митарства 24) укажуваат на средина во
која во XIX век биле обични некои грчки термини. Интересно е како е поставен акцентот на првиот збор: анагнóс,
áнагнос, анáгносот, анáгноси. Се пројавува доволно јасно третосложното акцентирање.
По сето ова можеме да си го претставиме ширењето на „Хождение“ во оваа верзија на македонскиот терен.
Таа верзија била прво редигирана некаде во Источна Македонија, а потоа препишана во Велешко или Тиквешко
и, најпосле, во Прилепско, откаде што ни доаѓа очевидно
преписот што го имаме.
За крајот на нашата анализа ја оставивме забелешката дека во овој текст откриваме и некои елементи што
можеме со право да ги сметаме како одлика на индивидуалниот исказ на Јоаким Крчовски. Повеќе пати се јавува
турскиот збор бирдéн („веднаш“), којшто е обичен во текстовите на Крчовски, додека кај Пејчиновиќ не го среќаваме, а инаку, се чини, не бил во употреба во западната
област, како што не е ни денеска. Самиот препишувач
како да се издава дека не бил свикнат со тој збор, бидејќи
покрај бирдéнъ (1а, 1б, 2б) пишува и бирдéнь (3а, 4а, 7а,
7б, 9а, 11б), опирајќи се така на народната етимологија
спрема день. Кај Крчовски го среќаваме овој прилог на
повеќе места (Митарства 14, 16, 26, 38, 44; Повест 13
двапати и др.). Особено е интересен неологизмот снажна „телесна“, спрема снага во значење „тело“: за мала
сладост снажна се мучиме горко (6-а). Тој е карактеристичен за јазикот на Крчовски (сп. зглобови снажни – Поученија 51). Крчовски ја употребува и именката сладост,
вклучена во горната синтагма (рај сладости – Поученија
22; До јазика сладост человеку бивает – Поученија 199).
Во нашиот текст наоѓаме (76): декика (минута). Исто
вакво глосирање имаме и кај Крчовски салте (6б), се
мажале (со миск; - со белило и со црвило 8б; сп. кои се
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мажале со белило – Повест 19) како и честиот израз кај
Крчовски тешко и горко (4б) кој впрочем како стереотипен може и да не се смета за толку илустративен. Меѓу
формите заслужува да се спомене во овој поглед се находјат (7а двапати) и архаичното образување на футурот
во случајот: и на старо време ќеме се покаја (6б). Такви
постари образувања среќаваме кај Крчовски: отисќеш,
видеќеме (Митарства 44).
Веќе по тоа што го соопштивме претходно за акцентот, можеше да се види дека тој се изведува лесно од
системот употребуван во текстовите на Крчовски, се разбира, кога ќе се изделат поместувањата спрема западномакедонското акцентирање, направени од препишувачите. Освен тоа и графијата на нашиот препис се согласува
со онаа на Крчовски. Така и овде ѣ служи за смекнување
на н: денѣ, смеенѣ и сл. Се среќава графемата џ (кај Крчовски во некои случаи се употребува за неа и дж, па и ч):
џереметисуваат (4а), кесеџии (5а), додека за ќ, ѓ, не пос
тојат посебни графеми: кукѧта (4а), куки (1б), кюкюрь
(8а), ноке (11а) туги (8а).
Ако се потсетиме дека „Хождение“ е придружено
од расказот за еврејското дете што го наоѓаме и во книгата „Чудеса пресвјатија Богородици“ (Чудо 38), присуството на Крчовски ќе ни стане уште поживо.
Пред да вадиме од ова заклучок, потребно е да направиме една мала анализа на одломката од споменатиот
расказ во нашиот ракопис. Споредена со текстот во „Чудеса“ таа, како и што требаше да очекуваме, покажува
примери на адаптирање кон особеностите на западното
наречје. Го забележуваме тоа во редот на зборовите: го
извадиле, се крстиле (во „Чудеса“: извадиле го, крстиха се). Формата е изгорéло била заменета со: е изгóрено.
Спрема: а на негово место туриле татка му во нашиот
препис стои: и го фрлиле на неговото место татк(а му).
Имено, глаголот тури не е познат со вакво значење во
прилепскиот говор. Иако земено во целост имаме согласување на двете варијанти, не би се решиле да тврдиме
дека текстот што го разгледуваме е препишан од „Чудеса“. Покрај некои други разлики, кон таква претпазли-
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вост не тера тоа што место: И познали человеци зашто е
пресвјатаја Богородица била, по кое „Чудеса“ се согласуваат со српскиот превод на В. Ракиќ (И познаше лудие да
је Богомати била), во нашиот текст имаме: И по(знале)
человеците зашто е пресвјатаја Богордица која (то е)
завардила детето невредимо от огн(ја). Тешко би можело да се претпоставува дека препишувачот, имајќи го
пред себе печатениот текст на „Чудеса“, би го развил ова
место имено по ваков начин со употреба на црковнословенизмот невредимо, кога инаку тој се стремел кон понароднување на исказот. Останува како поверојатно дека
расказот за еврејското дете е препишуван од некој текст
навистина близок до варијантата на Крчовски, но не и од
самиот печатен текст во „Чудеса“.
Како да го објасниме сега тоа што и во „Хождение“ и во расказот за еврејското дете ја чувствуваме раката на Јоаким Крчовски? Можеме да претпоставиме дека
во една поранешна фаза тие текстови ја минале неговата
редакција и се ширеле натаму сѐ во ракописен вид. Но
има место, ни се чини, и за една друга претпоставка. Можеби нашиот ракопис не е ништо друго, ами препис од печатена брошура на Јоаким Крчовски која не е дојдена до
нас или досега не е идентифицирана како таква. Во 1814
г. Крчовски ја објави без потпис танката книшка „Слово
исказаное заради умирание“, зачувана во ништожен број
егземплари, не поголема по обем од нашиот ракопис. Нејзината содржина покажува дека е тоа заправо прва, сосем
скратена верзија на подоцнежната книшка „Митарства“
(1817). Зошто не би било можно Крчовски по исти начин
да објави претходно еден краток текст што би ја најавувал
книгата „Чудеса пресвјатија Богородици“ (1817), вклучувајќи дури и еден расказ, впрочем не случајно избран во
смисла на религиозно-општествената конфронтација,
што се содржи во таа збирка? Треба во таков случај да ја
допуштиме можноста дека Крчовски пројавувал интерес
за таа збирка и пред да го земе за углед преводот на В.
Ракиќ. Сето ова, искажано во вид на хипотеза, останува
да се проверува во иднината.
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Со оглед на очевидното значење на нашиот ракопис, се решивме да извршиме транскрипција и да го
печатиме овде во целост. Транскрипцијата се базира на
оние принципи што ги применивме и при издавањето на
собраните дела на Јоаким Крчовски. Тоа значи, меѓу другото, дека ѣ го заменуваме со е, а ш со шт независно дали
ги среќаваме во народни или црковнословенски лексеми,
како што и широкото е го предаваме со обично. При транскрипцијата на й го уважуваме морфолошкиот принцип.
Акцентот не го бележиме. Ја применивме современата
интерпункција, како и современото разделно пишување,
а поделбата на пасуси ја сообразивме, за олеснување на
споредбата, колку што беше можно, со онаа во изданието
на „Хождение“ на В. Јагиќ. Нашиот текст има на крајот
од „Хождение“ и дел за пристигањето на Богородица во
рајот, што отсуствува во постарата верзија. За показ на
графиската страна даваме и репродукција на една страница од текстот.
1.
СКАЗАНИЕ* ЗА ПРЕСВЈАТИЈА БОГОРОДИЦИ:
Знамении пресвјатија Богородици егда взиде от
земли на небо, и на вечна мука что виде, после и на рај
[1а] Господ кога посака да си земе своја мајка свјатаја Богородица от земли на небо да царува ведно е него,
сиреч да се престави, да умри, тогај стана свјатаја Богородица та излезе на гора Елеонскаја за да се помоли. И
тогај рече: „Во имја отца и сина и свјатаго духа, амин! Да
прииде архангел Михаил да ми кажи муките што се мучат
грешните во вечна мука и во аде“. И бирден дојде архангел Михаил со четирестотините ангели и со колесница
херувимскаја, и се поклониха на пресвјатаја Богородица
и рекоха тако: „Отчее сијание, радујсја новое снисхож*

Во ракописот: Зказание.
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дение, радујсја седмим небом утверждение и шестокрилатим слово, раду(јсја) пророком похвало и мучеником
красо(то) и всем [1б] свјатим радование, радујсја божие
творение височајшее всеја твари!“
Тогда рече пречистаја Богородица на архангела
Михаила така: „Невидимому отцу и невидимому сину и
свјатому духу служитељу радујсја, дјавољу наступитељу
и гонитељу, радујсја человеком и всем миру к Богу предстојатељу и молитвенику!“ А им рече и на другите ангели:
„Радујтесја и вие, свјатии ангели и служители сина моего!“
И тогај рече свјатаја Богородица на архангела Михаила: „Сакам да ми кажиш на грешните муките што се
мучат во аде“. И рече Михаил: „Со радост, пречистаја,
што ќе ме повелаш всех ќе ти кажјам“.
И тогај рече Богородица на архангела Михаила:
„Колку муки се што се мучат грешните?“ И рече Михаил:
„Многу се и без број се. Току на која страна повелаш да
идиме?“ И рече Богородица: „Да идиме на десна страна“.
И бирден (повела) архангел Михаил со 400-те ангели (тр)гнаха херувимскаја колесница, сиреч [2а] кочија,
и отидоха на десна страна. И отвори ад устата и се јавија
грешните што се мучат, мужи и жени многу, без број. И
голем плач и пискање идеше от них. И тогај праша Богородица и рече: „Што сет тија и што му е грехот?“ И рече
Михаил: „Тија се што не држаха закона божија и не слушаха заповедите божии. Ради това се мучат горко.“
И паки виде Богородица друго место, темница
многу и воздихание от грешните. И праша Богородица:
„Што ќе биде таја тем(н)ица?“ и рече Михаил: „И това е
мучение грешником“. И рече Богородица: Кренете ја ваја
темница за да видам тија грешни“. И рече архангел: „Ние
немаме власт да ја кренеме таја темница та да видиш тија
грешних“. И архангели што чуваха таја темница и рекоха:
„Пресвјатаја Богородице, ние имаме нарачано от Бога да
не видат от Бога видело до страшен суд божии“.
И тогај дигна рацете Богородица на небо и рече:
[2б] „Во имја отца и сина и свјатаго духа, амин, да се
крене ваја темница, за да видам грешните што се мучат
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тува!“ И бирден се крена таја темница и се јавија от внат
ре мошне многу мужие и жени, и чинеха многу плач и
воздихание. И виде Богородица и им рече: „Што чините
тува, о окајаннии?“ И никој от них не отговориха. И рече
архангел Михаил на грешните: „Зашто не отговарате што
ви праша благодатнаја, о окајанних?“ Тогај отговориха и
рекоха: „Ние откако сме дошле тува, не сме виделе видело, ами сме у мучение, у смола и у катран што врне и клокоти ден и ношт“. И рекоха пак на Богородица: „Иисус
благословениј дојде тува и не ни пожала ни па от пророците некој. И ти пречистаја, што си подпор христијански,
како дојде да видиме видело и ние всегда жалостни?“
Тогај праша Богородица: „Што се вија и што му е
грехот?“ И рече архангел Михаил: „Тија се што неверуват
свјатаја Троица [3а] и тебе не те викат Богородица оти си
родила Господа нашего Иисуса Христа“. И рече: „Зашто
се излагахте, о окајанних, и не слушахте свјатое евангелие, зашто Господ наш Иисус Христос родисја от мене и
вес мир името мое го исповедујут и го величават?“ И паки
падна таја тежина и темница, от первото повише и покри.
И тогај рече архангел Михаил: „Каде заповедуеш,
Богородице, да идиме?“ И рече Богородица: „Да идиме на
десна страна“.
И бирден киниса херувимскаја колесница со Богородица и отидоха на северна страна дека што течеше река
огненаја и беха тамо внатре без број мужие и жени, тамо
у реката, едни до колена, едни до среди, едни до гуши,
другзи преку глава.
И праша Богородица: „Кои се тија што се до колена?“ – „Тија се што не слушаха таткова и мајкина и маина
повела, ами и псуеха и ругаха. Заради това се мучат“. – „А
тија што се дополу што грех сториле?“ – „Тија што се до
полу, тија се што расипаха и изедоха сто[3б]ката таткова и
мајкина, и не им сториха спомен и ни милостиња и задуша,
ами ја изедоха или ја испиха и со пушлук и со друзи лошотии“. – „Ами тија што се до гради каков грех сториле?“ –
„Тија што сет до гради се псеха и се караха со комшиите“.
– „Ами тија што се до гуши каков грех сториле?“ – „Тија
се што јадеха от друговерци хлеб што им бе за душа или
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за ден и кои псуеле учителите што и училе свјаштенное
писание и мајсторите што ги училе занајат. Тија прилегат
како Јуда што предаде учитеља своего Христа. Заради това
се мучат горко“. – „А тија што се до врх каков грех сториле?“ – „Тија се што јале човечко месо“. И рече Богородица:
„Како* може човек човечко месо да јаде?“ И рече архангел:
„Слушај пречистаја моја мајко Богородице! Има едни жени
лоши што си утепуват децата и ги фрлат на псетата – тија
јадат, и тија што предават единовернии[4а] братија христиани у раце душмански да и глобуват и џереметисуват, и кои
држат честниј крст и ходат лажовни, и кои бајат и вражат
– тија се слуги дјаволскии и тија јадат човечко месо“.
И паки виде Богородица на друго место човеци
висеха за нозите и за рацете и секакви дивини и червие
му кинеха и му јадеха снагите. И праша Богородица:
„Што се тија и што им бе согрешението?“ И рече архангел: „Тија се што давале пари со фајде“.
И пак виде Богородица жени висеха за ушите и
ѕверови им кинеха снагите. И паки праша Богородица:
„Кои се вија и што им бе согрешението?“ И рече архангел
Михаил: „Тија се што зимале лакрдии и носеле от човека
на човека за шеретлук, и скоривале големи кавги“. И рече
Богородица: „Подобро било да не се родиле на земљата“.
И тогај рече архангел Михаил: „Оште не си видела, владичице, поголеми муки“. И рече Богородица: „Да
идеме и да видам“. И бирден кини[4б]са херувимскаја колесница и отидоха на трии големи муки и видоха столове
железни угорени со седум огња, и на столовете без број
мужие и жени, и пискаха горко.
И рече Богородица: „Во истину горки муки се.
Ами што им бе согрешението?“ И рече архангел: „Тија
се што дигале рака на иереја“.
И пак виде Богородица на друго место одри многу
огнени како столове и на них лежеха мужие и жени многу
без број, пискаха и викаха: „Ох тешко и горко нам окајании!“ И рече Богородица: „Што се вија и што им е согрешението?“ И архангел рече: „Тија се што спале рано у не*
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дела и у праздници и не ишле у црква да слушат црковно
пеење и литургиа. За това се мучат горко“. И рече Богородица: „Ами ако е некој болен или престарен оти да се
мучи?“ И рече архангел: „Слушај, владичице моја, човеку
да му се запали куќата от четири страни, та ако не може
да излезе, пак требе да ходи [5а] на црквата“. И тогај рече
Богородица: „Добро потгна* (?) што не ишле в црква“.
И пак виде Богородица на друго место многу дрвја железни прилични како јаворе, гранките железни прилични како јадици и на них висеха мошне многу обесени
за јазиците. И праша Богородица: „Кои се вија?“ И рече
Михаил: „Тија се шегабици и арамии и кесеџии и убијци
и лажовни мартири, и кои се клнат на кривина, и кои отделујале жени и мужие и деца от родители, и кои чиниле
грех со роднини, и со комшиите, и кои отделујале брат от
брата. Заради това се мучат горко“.
И пак виде Богородица человека што висеше обесен за двадесјатте нокте и јазикот му беше врзан и не можеше да рече „Господи помилуј“. И проплака Богородица
и помолисја Богу и дојде ангелот што беше му го врзал јазикот и му го отврзал и рече трипати „Господи помилуј“.
И праша Богородица: „Кои се овија и што му е согрешението?“ И рече арха[5б]нгел Михаил: „Тој беше иконом црковни (и) јадеше црковните работи и ра(си)пуеше**Затова се мучи.“ И рече Богородица: „Лош раб – лош суд (с)
ним“. И паки му го врзал ангелот јазикот от первото повише.
И паки виде Богородица на друго место човека што
висеше обесен за дванадесјатте чингели за дванадесјатте
нокти и излеваше пламен от главата му и гореше и рече Богородица: „Што е овој и што му е согрешението?“ И рече архангел: „Тој беше анагнос што знаеше и не учеше, и пак друзи не учеше, а сам не чинеше. Заради това се мучи горко.“
И паки виде Богородица на друго место човека у
погорки муки, от анагносот повеќе, и праша Богородица:
Можеби: потегна. Првите четири реда на оваа страница биле подоцна препишани на посебно книже и залепени преку првобитниот
текст.
**
Во ракописот: распуеше.
*
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„Што е овија и што му е согрешението?“ И рече Михаил:
„Тија беше поп и за попство и за литургиа недостоин беше,
изгнасуеше свјатое причаштение со нечистите му руце и
на престол божии служеше недостојно беше и го испогануеше. Ради това се мучи горко. [6а] Ох, окајаниј! И своите
овци што му беха дадени не си ги учеше. За това се мучи.
И пак виде Богородица друг човек на поголеми
муки. И го биеха со камшии без милости. И рече Богородица: „Што е овија и што му е согрешението?“ И рече
архангел Михаил: „Тија беше анагнос и не кажуеше и не
учеше што писуеха свјатии книги. Ради тов се мучи“.
И пак рече архангел Михаил: „Да идиме, владичице, на друго место мучение!“ И пречистаја рече: „Да
идиме!“ И бирден кинисаха и отидоха и виде пречистаја
кула, темница, мошне многу беха без број человеци: змии
и секакви дивини му кинеха снагите. И тие човеци плачеха и викаха: „Тешко и горко нам, о окајании, за мала
сладост снажна се мучиме горко“. И рече Богородица:
„Што се вија и што му е грехот?“ И рече архангел Михаил: „Тија беха калуѓери што не си чуваха ангелското лице
чисто. За това се мучат горко.“
И паки виде Богородица жени што гореха у силни
пламни и пискаха и викаха [6б]: „Тешко и горко нам, о окајании!“ И рече Богородица: „Што се вија?“ И рече архангел
Михаил: „Тија беха калуѓерици и не си чуваха чистотата“.
И пак виде Богородица жени обесени за раците и на
нозите, и силни огништа и гореха. И рече Богородица: „Што
се вија и што му е грехот?“ И рече архангел Михаил: „Тија
беха попадии што чиниле лоши работи. За това се мучат.“
И пак виде Богородица друзи жени, и они у големи муки, и пискаха сеедно. И праша Богородица: „Што
се вија?“ И рече архангел Миха(и)л: Тија се блудници,
и велиле си да блудуеме и да старееме, и на старо време
ќеме се покаја. За това се мучат горко“.
И рече архангел Михаил: „Ела, владичице, да ти кажам сега најголемите муки.“ И отидоха. И беше една река
црна и мошне излеваше от неја силни пламење, и името и
беше на реката скрежет, и у неја што беха салте со зубите
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си скрцаха и не можеха друго да речат или да плачат. [7а]
И беха слапеите како диво море. И кога вриеха грешните,
потунуеха долу сто и двадесјат хилјади стажни и удараше
долу, и горе излеваха. И рече Богородица: „Што се вија и
што му е согрешението?“ И рече архангел Михаил: „Тија
што држале кантари и терезии и аршини и друзи мери неправедни за жито и за вино, и кои турале вода у вино или у
ракија и соблечујале светот, и кои чиниле неправда и кои
пиле вино и се опивале и блуеле како псета блуетина, и кои
богати не давале милостиња на сиромаси, ами јале и пиеле
како добици сами. И се находјат и от сиромаси тува и кои
завидувале и кои не си биле благодарни на сиромаштината
што му ја дал Бог. И оште се находјат тува цареви и судници и друзи големи што зимале рушвети и не судиле право“.
И тогај рече архангел Михаил:„Ако сакаш, Богородице, да идеме на северна страна“. И рече Богородица: „Да идиме!“ И бирден кинисаха и отидоха на северна [7б] страна.
И тамо беше големо што се вика тартар и вриеше и клокотеше мошне, многу силно, што во една декика
(минута) удараше четиридесјат хилјади стажни долу и
пак и вадеше горе. И не можеха да втасајат да речат „Господи помилуј!“.
И ангели што чуваха тартаро, коку ја видоха Богородица, ѝ се поклониха и рекоха: „Радујсја благодатнаја, Господ с тобоју! Радујсја и ти, Михаиле архангеле, пред Бога
наши первостојатељу!“ И им рече Богородица: „Радујтесја
и вие, свјатии ангели, служители сина моего!“ И они е рекоха: „Прилегаше, Владичице, ние да дојдиме при тебе оти си
ни царица, а не ти при нас да дојдиш“. И рече Богородица:
„Дојдох да видам грешните како се мучат“. И тогај рекоха
ангелите „Господи помилуј“ триж. И бирден престана таја
фуртуна и тој бабот и се јавиха грешните и заплакаха горко.
И Богородица издихна и рече: „Кои се вија окајани
и што му е грехот?“ Рече архангел Михаил: [8а] .. Тија се
законопреступни Евреи што распеха Христа и сите друзи
вери што не верувале* Христа и кои отруват човеци или
*

Во ракописот: неверувала.
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сами себе, и кои се вражалици и магесници што чинат
секакви магии. За това се мучат тува“.
И рече Богородица: „Да идиме на друго мучение“. И
тргнаха четирестотините ангели колесница херувимскаја и
отидоха на друго место мученија. И таму беха многу езера огнени и смрдени со писа и катран и ќуќур. И нихно
смрдење и гнасотија неисказана. И внатре многу без број
человеци, мужие и жени. Едни викаха „Ох!“, друзи „Уви,
уви, тешко и горко нам“. И им се слушаше гласот до небеси. И рече Богородица: „Што се вија и што му е грехот?“
И архангел Михаил рече: „Тија се што чиниле грех со рода
и роднини и со туѓи жени, и кои не слушале свјатии книги што кажуват, и кои не имале за истина книгите ами за
смеха, и кои ишле у црква и не слушале пеењето црковно,
ами зборувале и чинеле смеење на пеењето и оште [8б]
се нахождат тува и у нас и кои држале гараз, и кои не се
проштавале што му согрешували, и тија тува се, и што се
мажале со миск и со друзи миризби да се убави, и оште кои
жени се мажале со белило и со црви(ло) и ишле у црква со
дјаволско лице, измену(ја)ле лице што им е Бог дал, и кои
играле и пејале песни блудни* за распаление и тија тува се,
и кој потиснал сирачиња и вдовици и сиромаси не пожалил
– и тија тува се, и кои биле фодули и се смејале на друзи а
своите лошотии не си гледали – тија се како антихрист дјавол, зашто се смејал на свој брат христианин, и кои умреле
неисповедани и непричестени, за них плаче небо и земља,
заради това се мучат тешко и горко“.
И тогај, како виде Богородица тија муки и грешните, издихна и заплака и рече: „Да соберам сите свјатии
ангели, да се молиме Богу за грешните со плач и со солзи,
да и помилуе“. И рече архангел: „Ние, пречистаја, што
сме ангелскиј чин, [9а] катаден кога пееме, се молиме за
христианите, (з)а да услиша Господ бог и да и помилува“.
Рече архангел Михаил: „Жив Господ Бог велиј и името (негов)о го хвалиме седум пати денеска и седум пати
ноќеска кога да се пренесуват божествените молитви и се
молиме за грешните, ама не послушуе Господ Бог“.
*

Во ракописот: бљудни.
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Рече Богородица на архангела Михаила: „Заповедај
на воините ангелски да ме земат и да ме турат пред невидимаго отца“. И бирден заповеда архистратиг и дојдоха
херувими и серафими и ја зедоха пресвјатаја Богородица
и ја туриха пред невидимаго отца. И спростре Богородица
пречистите руце свои каде страшнијот престол и си крена
очите свои каде безначалниот син незин, се помоли и рече:
„Помилуј, владико, христианите, зашто на мака и видох и
не можам да трпам да се мучат, владико, сос друзите“.
И прииде глас велејќи: „Како бива да и помилувам?“ Рече пресвјатаја Богородица: „Зашто владико? Не
се ли крстиха во името твое? Не се молам аз, владико,
за неверните Јудеи.“ Отговори Господ и [9б] рече: „Како
ќе ѝ помилувам? Они своите братија зашто не и помилувале?“ Рече пресвјатаја Богородица: „Помилуј, владико,
христијаните и погледни на рукотворението твое оти
сичката направа у името мое величит го и зголемует го
на земљата и зборуваат: поможи нам, пресвјатаја Богородице!“ И тогај ѝ рече нејзе: „Немат човек на земљата
што да вика за името мое не слушам. Они не сакаат името мое да викаат“.
И обрна се пак Богородица, рече: „Каде се пророците и отците што не согрешиле? Дека е свјатиј Павел апостол возљубленниј божиј? Дека е свјатаја Недела,
христианска похвала? Дека е силата на честнаго крста што
ослободи Адама и Ева од первата клетва и куртулисал?“
Тогај свјатиј архистратиг Михаил и сичките свјатии си кренаха рацете и викаха: „Помилуј, владико,
христианите!“
Тогај рече Господ: „Ако ходиле по законот Моисе
ов и апостола Павла ако слушале, така да се отсуди на
них“. И немаха што да отговорат, само рекоха: „Помилуј,
судија праведниј!“
Рече [10а] пресвјатаја Богородица: „Помилуј, владико, грешните христиани, оти законот твој чуваха и заповедите твои чуваха, ама груби се. Ако некој на некого зло
му сторил и после пак му вратил, за това груби се“. Рече
пак Господ: „Да се вратит на секого како што е сторил!“
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И како чуха сичките свјатии гласот божиј, се отруха. Тогај како виде Богородица оти не ги послуша милоста
божија никого, рече пресвјатаја Богородица: „Дека си, архистратиг, што ми даде радост и харниот хабер оти ќе зачнам предвечнаго? Сега, архистратиже, и сичките ангели што
сте на небото, и сичките праведни што имате дерзост, да се
молиме за грешните! И ти, архангеле Михаиле, старејшиј
на безплотните*, да паднеме пред Бога, да не стануеме дури
да послуша нас Господ Бог и да погледни на грешните“.
Тогај падна архангел Михаил ничкум и сичките
ангели и сичките чинове безплотних и сичките свјатии. И
како виде владика молитвата на свјатиите, се умилостиви,
рече на сина своего единоро[10б]днаго: „Слезни, сине мој
возљубљенниј, и види молбата, јави лицето свое на них!“
И слезна владика от престолот и видоха сичките
што се у муката, викнаха со еден глас: „Помилуј сине божиј, помилуј нас, царју вечниј!“ И тогај рече Господ: „Слушајте вие! Рај насадих и человека сотворих по образот мој
и дадох му** безсмртна душа и живот вечниј, и турих го в
рај стража, и заповедах му от сичките древа што сет в рај
да јаде от плодат им, само от едно древо што ет по среде
рај му заповедах да не јаде. А он преступи заповетта и јаде
от древото и согреши, та затова и на смерт се предаде, и не
претерпех аз пак (ра)ботата10*** на раката моја да се мучи
от дјаволот, ами изволих и дојдох на земљата и зех снага
от пресвјатаја мајка моја, Иордана освјатих, обедшавшијот
род от грехот го куртулисах и вознесохсја на крстът, посаках да ослободам от первата клетва. Вода посаках – не
ми [11а] дадохте. Оцет сос жолчка го смешахте и дадохте
ми го да пијам. Што создадох сос рацете мои человека, ме
заковахте на крст и в гроб ме турихте. Слезнах во ад, враго
го погазих и вечните врзанници и воскреснах, а вие пак
христиани се крстите, само сос реч се таксувате, а работата и захметот што треба за царство небесно не сторихте.
За това се најдовте у маката и нема да ве помилувам. ЕванВо ракописот: безплодните.
Во ракописот: мъ.
***
Во ракописот: мботата.
*

**
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гелието мое не слушахте. Ама за милоста на татка ми и за
молбите на мајка ми и на ангелите, зашто ме умолиха заради вас, и ето ви давам вам да имате рахат дење и ноќе от
воскресението ми, сиреч от Великден до пјатдесјатницата
сиреч до Духовден, педесет дни у годината“.
И како чу пречистаја и сите свјатии викнаха да
славословјат Бога и рекоха: „Хвалим тја, благословим
тја, клањаем ти сја, славословим тја, благодарим тја великија ради слави твоеја и оти даде окајанним и жалостним
грешником“.
И паки се чу глас от небеси: „Земи ја, архангеле
Михаиле, моја пречистаја [11б] мајка и доведи ја у рај, да
види свјатии угодници, да се зарадува, оти многу се ужали“. И бирден тргнаха ангелите херувимскаја колесница
и отидоха у рај и тамо виде цареви и богати и големи
што дале на сиромаси милостиња. И виде сиромаси што
си биле благодарни на сиромаштината. И виде владици и
патрици што светеха како слнце. И виде попови и дјакони
и анагноси и калуѓери и калуѓерици и мирјани, мужие
и жени, сите сјаеја како слице. И виде куќи и сараи што
не треб(е)* да има слнце и видело, они сами светеха от
благодат божија. Тогај рече пречистаја: „Што се тија и
што им бе добродетелта нихна?“ Рече архангел Михаил:
„Тија се царие и патрици и владици и калуѓери и всех
род христиански што послужиле Христу и возљубиле
правда и чистота и пост и богомолство, а возненавидение
неправда, и блуд и нечистота и пијанство и среброљубие
тија не чиниле. Ради това сет у рај и во убавина и они
сами сјајат како слнце...
2.
ОДЛОМКАТА ОД РАСКАЗОТ ЗА ЕВРЕЈСКОТО ДЕТЕ
место. И мајка му дотрчала со голем плач и мис
лила да е изгорено детето. И дошле комшиите христианите виделе детето живо у фурната и го извадиле от фур(*

Во ракописот: не треб.
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ната) и го фрлиле на неговото место татк(а му), и он изгорел. И после го прашале де(тето) како останало живо.
И оно рекло: „Т(аја же)на што е у црква што држи детето
на ру(ки) стоеше при мене и ме покриваше со пол(ата)
незина и не дојде огн при мене“. И по(знале) человеците
зашто е пресвјатаја Богородица која(то е) завардила детето невредимо от огн(ја). Како виде това чуло мајка му
на д(етето се) крстила заедно со детето и друзи (Е)вреи
се крстиле заради това чудо (и) веруваха во Господа Бога
нашего И(суса Христа е) му же слава и держава во веки
(веков), амин.
Ето така д(а) знаите, братија колку (помага)т причаштението.
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СРПСКАТА ГРАЃАНСКА ЛИРИКА КАЈ НАС
ВО ПРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК
1.
Во почетокот на XIX век, со помошта од нашите
трговци, се јавија првите книги печатени на македонски
народен јазик. По содржина тие се поврзуваат тесно со
поранешната црковна книжнина. Крепењето на верата
беше едно од битните устремувања на нашиот човек; со
тоа тој му се противставуваше на иноверецот-поробувач.
Будењето на нашето граѓанство се изрази во прво време
пак во таа форма: покрај религиозната литература на народен јазик живна црковната живопис и резба, со кои се
красеа новоподигнатите или обновените цркви.
Со книгите на Крчовски и Пејчиновиќ, како и со
цел ред ракописни зборници, религиозната литература
останува основна лектира на македонскиот граѓанец во
првите децении на XIX век. Но тоа не значи дека неговите интереси беа само од таков прочит задоволени. Откај
половината на XIX век кај нас се јавуваат веќе никулци
на една литература што се стреми да ги опфати во својата
содржина новите животни прашања на современоста. Да
се дојде дотука, мораше да мине извесна подготовка. Какви сѐ компоненти влегуваа во неа не ни е познато во доволна мерка и ќе биде работа на идни научни испитувања да се
исцрпе ова прашање. Но сосем јасно е дека нашите трговци, одејќи дури далеку во туѓите земји, го ширеле својот
културен хоризонт. Па и нивните чисто литерарни интереси не можеле да останат ограничени само на тесната рамка
на религиозната книжнина. Треба да се оцени исто така и
улогата што ја играа во овој поглед грчките училишта во
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првата половина на XIX век, поставени на посовремени
основи, а во кои наши луѓе се запознавале меѓу другото
и со творбите на старогрчката литература. Сега треба да
се проследи по конкретни факти сето тоа. Така ќе се придонесе многу и за разбирањето на појавата на световната
литература кај нас во половината на XIX век.
2.
Јас сум во можност да изнесам еден таков факт,
како прилог кон поставеното прашање. Се работи за еден
ракопис од 1838 година, со кој можев да се запознаам
пред извесно време во Прилеп.1 Во него се кажува во кое
време и од кого бил препишуван:
Писател Илиа Димитриевић, учител прелепски,
27 го јулиа, 1838... Соградисја свјатаја церков во сего
града Прелепа, храм успение пресвјатија Богородици.
Во 1838 года: 1838. (стр. 16).
И на друго место, во почетокот, на внатрешната
страна од корицата:
Писа Илиа Димитриевић учител прилепски, 16 го
јулија 1838 год.
Ракописот бил, значи, пишуван во втората половина на јули 1838 година, а до тоа време била веќе направена
црквата во Прилеп. Важен податок е и самото тоа дека узнаваме нешто поодредено за еден тогашен прилепски учител, кој не само да се бавел со препишување и составување
на зборници, ами – како што ќе видиме – се пројавил во таа
своја работа и како човек со поширок книжевен интерес.
Најважното што го наоѓаме во неговиот ракопис
се несомнено преписите на песни од т.н. српска граѓанска поезија. Центарот на оваа поезија беа градиштата
во Војводина, каде што таа настанува и се шири преку
ракописни песнопојки уште во XVIII век. Наспрема тогашната „официјална“ псевдокласична славеносербска
Можев да се запознаам со тој ракопис благодарејќи на љубезноста
на другарот Пецо Попантоски од Прилеп, во чија сопственост тој се
наоѓа.
1
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поезија, таа се јавува како жив и непосреден израз од
светочувствувањето на младата српска граѓанска средина. Сосем природно е тогаш што нашла одѕив и кај нашите граѓани, како блиска до нивните настроенија. Една
ваква песнопојка, со српска граѓанска лирика, опишана е
веќе порано (Летопис Матице српске, кн. 310, св. 1, стр.
202-217). Неа ја составил некој Теодор Кицов во Велес во
1864 година. Еве сега и оваа иде да го потврди проникнувањето на српската граѓанска лирика во Македонија во
уште поранешно време.
3.
Во ракописот на прилепскиот учител Илија има
пет песни. Двете од нив се со црковна содржина, а составени на народен српски јазик. Тоа е, прво, познатата
песна за Алексија божји човек. Една српска верзија во
стихови е срочена од Викентија Ракиќа и издадена во
1798 а преиздадена во 1835 година. Во нашиот ракопис
имаме само одломка, па така и целиот ракопис, бидејќи
таа се наоѓа во него на крајот, не е завршен.
Втората песна е за свети Георгија и аждерот. Во
уводот на книгата „Српска грађанска лирика XVIII века“
од Т. Остојиќа и В. Ќоровиќа (на стр. IX) се споменува
дека во една српска песнопојка имало песна на таа тема,
но бидејќи таа не е внесена во нивната збирка, не можам
да проверам дали се работи за истата песна. Овде давам
неколку стиха од почетокот нејзин, а натаму и една одломка која е сосем во духот на српската народна поезија:
Весели се, земље, Босно равна,
Која јеси на гласу одавна,
Ти ми славиш светаго Георгија,
Ти го славиш и тебе помога
и христијанска вера запознава (?)
(У) пролеће боље радост доће,
Носи тебе зелене дубраве,
Жарко ке те солце огрејати,
Кроз ливаде цвеће разцветати.
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Весели се сву земљо словенски,
Која мајка от јунака носи,
Која роди војвода Георгија,
Георгија ја соја господскога,
Кој погуби змаја нечистога...
-------------------------------------Бог нареди војвода Георгиа,
На ђогата коња големога,
Бог помагај лиепа девојко,
Да бог добро, незнани јуначе.
Што је тебе од бога невола.
Те ти седиш млада плакајући? итн.
4.
Најинтересни се за нас останатите три песни. Тие
идат во ракописот на стр. 8-9 (две) под наслов: песни
сербскија и на стр. 11 (една) под наслов: песни сербскии.
Овие три песни се по својата содржина љубовни. Притоа
првата од нив е сосема како народна песна, додека другите две ги носат типичните белези на граѓанската српска
лирика. Еве ги во целост тие три песни, онака како што
се напишани во ракописот – со повторување на извесни
делови, како при пеењето:
1.
Дино синоћ на конак бијасмо,
На конаку бијасмо,
А господски вечер вечерасмо,
А господски,
Вечерасмо девојку гледасмо,
За глава е лале от бисера.
Ја се машив лале да е узмам,
Ал ме кучка
Љуто погледала.
Ох украбио украо би ја,
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Ал је стража чува.
Украо би ја
Ал ја стража чува,
Чува стража
На четире стража
Авлиска капија,
Втора стража
Во стреде авлија,
А трећа стража, трећа стража
На мермер мердувен,
А четверта стража на високи диван,
Где девојка спава у горни кавези.
2.
Отзив мене из горице
С плачем отговара:
Нити птица птице пој,
Нит се с другом дружи.
Проливајте очи мој,
Горке суза кишу,
Немам мира ни покоја
Нити с киме разговара.
Куд очима ја погледов,
Задоволство ах не видов.
3.
Ох мој драги, куд путујеш,
Па ком мене ти остављаш?
Жалостни ти пути твои,
А још горе сердце мое.
Јер ја видим да ме вараш,
Кад се с другом разговараш.
Не варам те, сердце мое,
Не варам те, душо моја.
Ти си, душо, оно цвеће,
Нема оној кој те неће,
Ти си, душо, лепог створа,
Господскога разговара.
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Како што се гледа, учителот Илија, не знаејќи го
добро српскиот јазик, внесол во песните доста елементи од прилепскиот говор. Може да се помисли дека тој
заправо и не ги препишувал од книга, ами ги слушал од
некого или сам ги знаел на памет. Тоа сигурно не се однесува на двете подолги религиозни песни (иако и во нив
има јазични грешки), но за другите е сосем возможно.
5.
Важноста на малата збирка, составена во 1838
година од учителот Илија, треба добро да се процени.
Засега тоа е најстар познат документ што ни сведочи
за проникнувањето на српската поезија во Македонија.
Дека ова влијание има свое место во појавата на нашата
поезија откај средината на XIX век, може да се суди и од
следниот, досега непознат факт. Рајко Жинзифов во поемата „Гуслар собор“ (1862 г.), во песната на девојката,
заправо копира една песна од српскиот поет Јован Суботиќ, излезена под наслов „Србкиња“ во неговата збирка
„Босиље“ (1843), а датирана со 1837 година. Дури и името на девојката во тие песни е речиси исто: кај Суботиќа –
Милка, кај Жинзифова – Милкана. Едно подробно испитување може да утврди и други такви знамености. Тие
треба да се проследат не само во однос на нашата уметничка, ами исто така и во однос на народната поезија.
Зашто многу работи во последната се заправо производ
на граѓанска лира, и често пати значат приспособување
на извесни песни донесени од страна. На ова укажа Х.
Поленаковиќ („Македонската народна песна“ I, одделен
отпечаток, с. „Иднина“, стр. 11-13, Скопје, 1950). Не само
една народна наша песна, меѓу неколку такви што ни се
познати досега, а што покажуваат несомнена врска, дури
и во јазичките подробности, со извесни српски народни
песни.
На македонски песната гласи:
Девојчице, драга љубичице,
Љубил бив те ама си малечко.
-Малечко е зрно бисерово.
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Што го носат невести на грло.
- Девојчице, драга љубичице,
Љубил бивте ама си малендо.
-Малендо е птица препелица
Што ми скита од трага до трага.
А на српски:
Девојчице, ситна љубичице!
Љубио би те, али си малена.
Љуби ме, драги, бићу и голема:
Малено је зрно бисерово,
Ал се носи на господском грлу!
Малена је птица препелица,
Ал умори коња и јунака.
(Велика српска народна лира, стр. 418)
Секако голема празнина претставува што овие заемности не се досега систематски проследени и таа празнина треба што поскоро да се заполни.
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Ако се заборава една епска песна, не значи уште
дека се заборава и нејзината содржина. Прво изостанува
пресоздавањето на нејзината својствена изразна структура, се разлага оној особен спој на јазични елементи во рамките на ритмичко-метрички целости што ја овозможуваат
и врската со дадена мелодија. А содржината може да се
спаси во приказна и така да се обновува уште долго време.
Овој процес на преминување на епските песни во
приказни можеме да го следиме во различни фази. Пример за неговиот почеток ни дава песната бр. 365 (за Богдан
Лутица) од Зборникот на Шапкарев. Песната тече во епски
десетерец во повеќе од сто стиха, а потоа следува забелешката на Шапкарев дека пејачката натаму не можела „да ја
продолжува песната во стихови“ и ја раскажала во проза,
како што е и запишано. Се разбира, тој прозен запис содржи уште цел ред поетски места (тежок томбрук на нозеве
и дробен синџир на грлово; ловчок ми уловила; руса глава;
на рамна рудина), па и некои правилни стихови од десет
слога (кој да видит, и да му завидит, кој да чујат, и да се
почудит; Си се качиф на високи диван).
Заборавањето на песната оди понатаму, дури не се
преобрази таа во приказна, ако носи интересна содржина.
Таа напредна фаза на трансформација ја гледаме, на пример, кај Шапкарев во приказната бр. 153 (Црна Арапина,
Султан Мурат и Крале Марко), запишана во Велес од П.
Крепиев. За неа Шапкарев забележува под текстот: „Таа
приказна, како што јасно се гледа, била песна, а после
се престорила во приказна“. Доста е да го приведеме по-
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четокот, па да се увериме во тоа: „Кула гради црна Арапина крај Црно Море. Градил је токмо девет години; па
му вика ветер од море: „Зошто градиш, црна Арапино,
кула девет години, кога немаш лика спроти тебе?“ Црна
Арапина одговара на ветер црноморски: „Моја лика је у
Цариграда, у цар Мурата...“ Веќе оваа мала одломка открива повеќе особености на јазичниот израз на народната
поезија, меѓу другото падежни форми и изоставање на
членот. Раскажувањето се одвива во истиот стил сѐ до
крајот. Се добила една хибридна творба, на граница меѓу
епската песна и приказната. Процесот би довел натаму до
доминација на стилот на приказната, со задржување на
само извесни елементи што, покрај разликите, потсеќаваат на потеклото на текстот. Фолклористите укажуваат
на повеќе случаи на вакво преобразување.
Последната фаза, во која од песната остануваат само
некои изразни елементи, е и најинтересна во творечка смисла. Зашто изостанува веќе простото, би се рекло автоматско
приспомнување на одделни стихови и делови од песната, а
елементите што се задржале смислено се вклучуваат во нови
стилски синтези со што се постига целесообразно истакнување на дадените места во приказната. Така Марко Цепенков, во познатата приказна за Силјана Штркот, користејќи
такви традиционални елементи, и внесувајќи нѐ со нив во
епската дикција, постига посебна живост во прикажувањето на епизодата за бојот меѓу орлите и штрковите: „и туку
беше се поткачиле сите да се бијат и да се тераат по таа пуста планина. Три дни и три ноќи што се биле и се тепале, крв
до колена беше направиле.“ Овде немаме веќе онакво пренесување на одломките од песната, при нејзиното разлагање
како поетска структура, какво што видовме во велешкиот
текст, ами сликање со поетски елементи вклучени веќе, апсорбирани во карактеристичниот стил на приказната.
Многу интересен материjал за ваквата постапка ни
даваат приказните од Солунско од збирката на Верковиќ1,
За ова порано пишуваше, со приведување на обилен материјал, Љ.
Спасов во статијата „Користењето на лексеми и синтагми од народната поезија во приказните од зборникот на народни приказни собрани
од Стефан И. Верковиќ, Литературен збор, 1979, бр. 2, 41-47.
1
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објавени во книгата: Lidové povídky jihomakedonské…,
vydali P. A. Lavrov a J. Polivka, Praha 1932. Меѓу нив ќе
најдеме исто примери на преобразени епски песни. Во
приказната бр. 19 (стр. 71) веднаш ја откриваме врската
со песната бр. 16 кај Миладиновци, во која се кажува за
невеста што од почит молчела три години како нема, во
следните остатоци од некогашните стихови: Мари, ам ку
си њама њамичка, њаси сљапа сљапичка.“ Кон циклусот
на Марко Крале нѐ води приказната бр. 21 (За Марка, неговата ќерка и Грују Шкиндерлиа).
Сигурно дека можат да се посочат и други вакви
примери во оваа збирка. Меѓутоа, во неа е основно користењето на одделни елементи од традиционалниот устен
поетски јазик за целите на стилско нијансирање на раскажувањето. Оваа особеност ја забележал веќе издавачот,
рускиот славист П. А. Лавров, којшто во својата јазична
студија за текстот (во одделот Семантика, стр. 340-343)
приведува богат материјал, особено за постојаните епитети од типот: рамно поле, руса глава, висока планина,
гора зелена. Ваквите елементи, вткаени во прикажувањето, му придаваат топлина на поетски исказ. Важно е тоа
што го забележува Лавров дека тие не се среќаваат само
во оние приказни „што прераскажуваат сижети на народни песни, ами и во приказни со друга содржина“.
Меѓутоа, учеството на јазикот на народната поезија
во овие приказни не се ограничува само со елементите посочени од Лавров. Ќе дадеме еден краток преглед и на други средства, старајќи се да откриеме и некои клучни места
во раскажувањето, во кои тие особено се активираат.
Една таква типична ситуација претставува обраќањето, со кое може да се отвори и дијалог. Повеќе особености на поетскиот јазик се групираат на такви места
во текстот. Кон обраќањето може да се пристапува со спој
од синонимни глаголи („вели и говори“), а тоа непосредно да почнува со извик обичен не за говорниот јазик, ами
за јазикот на народната поезија („варај“, „еј гиди“). Упадлива е во овие приказни честата употреба на извикот „варај“. За лицата кон кои се врши обраќањето се избираат
и галовни форми („мила мале“). Сите овие средства, како
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што покажуваат следните примери, треба да придонесат
за впечатокот дека не се работи и за пораки во секидневна
ситуација, ами во светот на приказната: мајка му вели и
говори: „мале, мила мале, от меника сака царјут от филдиш хокали“ (10, 42)2∗; Как гу виде мајка му, така гу пита
кротку-кротку: „варај синку на мајка, што си толку кахарлиа?“ (10, 43); и тјанака вика на добро халваџиче: „варај,
добро халваџиче, да ми докараш за двајси парички блага
халвичка!“ (13, 56); и му вели: „еј гиди побратими, дека
си видел јунак и са чуди?“ (10, 43); на неја вели говори
(30, 99); Јазик на мене стори, варај, варај мајку! (60, 166);
и му вели хем говори: „јој ти царју, да ми дадеш златна
гимија“ (63, 172).
Одлики на поетскиот јазик носат формите со кои
се именуваат „лирските“ херои на приказните, било во
рамките на обраќањето или во други позиции во текстот:
варај јунак, лудо младо, тинака немој скокнуваш каљата!
(15, 61); ади лудо младо, да ти видам (18, 68); што сакаш,
лудо младо (18, 70); Си примени лудото дете, јахна на
брза коња (54, 155); е бре лудо дете (85, 217); нема да
оставам мојата прва љубов (21, 78); мале, таја ти е нивјастата, моја прва љуба (45, 131); И ету дојде нојното прво
љубов, един страшин Арапин (77, 204); варај, прво љубу,
ето глендаш тос самовила (89, 226); е море, старо харо
(67, 179); сос стар хајдута, стар Хајдара (21, 76); Тогас
детенто му вели на стараго дјада (85, 217).
Една група поетизми се групираат околу јуначкиот коњ и јуначкото оружје: Неговата коња, кату беши
морска, знаиши што има аф морето (21, 77); вјахна на
брза коња (51, 142 и 52, 145); И тој на брза коња вели
и говори: „е бре, таткова брза коња, зашто да не сам кахарлиа?“ (82, 211/2); да напујат брза коња... а оставили
тамо брзате коња (99, 243); си зема негова остра сабја (68,
182); јазе как за вјахна таткова ми коња, и ки опаша с таткова ми остра сабја (69, 183); си опаша сос тешка и остра
сабја, са зема и тешка бузлугана (84, 125); царјувото дете
зема остратата сабја, чамурџиата зема тешката бозлугана
Овде и натаму првата бројка го означува редниот број на приказната, а втората – страницата во книгата.
2
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(93, 232). Како и порано во некои случаи, се забележува и
овде чување на стари падежни форми.
Ја среќаваме т.н. етимолошка фигура, многу обична
во народната поезија: си разбоља тешка болка (4, 20); излезоха да се шедба шетат (7, 28); дури речта не доречи (10, 41);
фатиха борба да се борјат (19, 71); царјут излези по двору,
да си шедба шета (26, 88); ошти речта не доречи (48, 135).
Го наоѓаме и познатото воведување на броевите со
до: лижаши до три години (4, 20); до девет години (32,
101); да ми чинити една топуска до девет стотини оки
(48, 135); имаши до три девојки харни (58, 159).
Поврзување на синоними, за потсилување на исказот, имаме и во атрибутски и именски состави: толку
лична и хубава (10, 46); гиздави и млогу хубави (15, 61);
сос голем и велико глас (15, 61); една царска мома, накитена, наридена (48, 135); била млого лична и хубава (71,
190); врла чјума и панукла (68, 182).
Експресивност се постига со епитети – придавски
зборови што по наставката се разликуваат од соодветните
зборови во обичната јазична употреба: студни води (17,
66). Особено е омилена формата „милен“ место обичното „мил“: Царицата га викаши тој милна... да земиш таинот да гу закараш на милната (14, 60); беха многу милни
(15, 61); милно око (47, 132); на сички му е било милно
(71, 191); но сам твоја најмилна керка (73, 196); тја млого
беше милна на татко ѝ (78, 205); и ја имаха кату милна
сестра (83, 213).
Зачувани се форми од кратката множина на едносложните именки: попови двори (35, 106); Чинки-дилипеини двори (51, 142).
Ќе ги приведеме и овие состави: тихни ветар (10,
46); рода роднина (13, 57); славна песна (15, 61); чудум
са почуди (50, 140); да повели Солуна и Солунската каза
(60, 167).
Забележавме и „украсно“ што: Там, шту врви
на три конаци место, приближи на јудинско село (57,
155). Во ваква позиција било во оваа дијалектна област
пообично јуде (од от-де), де: да јуде се научиха три
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малки риби, дохождаха тамо (62, 169); Јуде бе изљал
цар, земјата да си шета с негова лала (63, 171); Де един
ден беши заминал от дома му друг един просик (74,
196); Де проминиха девет месинца, жената му и родила
дете (79, 207).
Формата јуде ни дава повод да приведеме уште
неколку случаи со прејотација, што е исто така една особеност, сега изговорна, на јазикот на нашата народна поезија: јотиде (18, 69); јутзе, јутиде (63, 171 и 68, 182); јој
(63, 172); јутидоха (64, 174).
Сето ова покажува дека солунските приказни
содржат доста елементи од јазикот на народната поезија,
и тоа на сите рамништа, така што тој навев претставува
една забележлива компонента во нивното звучење.3
Во книгата „Јазикот на македонската народна поезија“ (Скопје 1971) јас можев да посочам доста такви
траги и во современата македонска уметничка поезија.
Дека една слична анализа би го открила нивното место,
како и нивната функција, и во нашата современа проза,
нѐ уверува еден претходен поглед во и инаку поетски
интонираните раскази на В. Манчев („Суша и душа“,
Скопје 1977). Не ни се приѕираат во тие раскази само
епските силуети на Марко Крале и Дете Голомеше, ами
покрај некои цитати на народни стихови, во нивниот
стилски јаток се вплетени и елементи на усниот поетски
јазик од редот на оние што ги среќаваме во солунските
приказни: шимшир двори 10; алови трендафили 15; на
сува рида 16, 49; песни јуначки 22; лична самовиличка
22; лична ем убава 27; јунак спроти себе 27; денчок 28;
ѕумби ѕунат 32; господ вишен 36; луда младост 65, 68;
свилено кавраче, златно прстенче, бисерно ѓерданче 69;
либе 75. Особена наклоност и овој автор покажува спреРаботејќи по друг повод врз овие текстови, можев да установам
дека нив ги запишал кон 1863 г. и подоцна Христодул Божиков, учител во с. Висока, родум од соседното село Сухо (Солунско). За тоа
соопштувам во посебна статија (Прилози на МАНУ, VII 1, 1982). Х.
Божиков запишувал и народни песни, така што со тоа станува уште
поразбирлива неговата наклоност да користи поетски елементи и во
приказните.
3
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ма формите од „милен“: милна пуза 14; милно-медено
ќе запее 54; милни се, силни се 74. Како жизнени и конструктивни тие елементи на традиционалниот поетски
јазик си нашле место во уметнички творби, во кои се
реализира нова замисла и нов изразен облик.

345

ЗА МАКЕДОНСКИТЕ УЧЕБНИКАРИ

КОН МАКЕДОНСКАТА ПРЕРОДБА
– МАКЕДОНСКИТЕ УЧЕБНИЦИ ВО 19 ВЕК
УВОД
1.
Кон македонската преродба се пристапува во оваа
работа од еден посебен аспект: во прв план се поставува
појавата на македонските учебници во минатиот век. Се
однесува за учебници:
1) составени од Македонци и издадени во времето
од 1857 до 1880 година;
2) напишани на јазик македонски или со многу
елементи од народниот наш јазик;
3) употребувани во македонските училишта или
воопшто во народот (за самообразование).
Сосема споменуваме 16 такви книшки, од Партенија Зографски, Кузман Шапкарев, Димитар В. Македонски и Ѓорѓи Пулевски.
Времето кога се излезени тие е еден период необично важен и интересен во нашата нова народна историја. Тоа е време кога се изразуваат, иако уште во својот
почеток, некои од основните историски фактори што ќе
дејствуваат во понатамошниот наш национален развиток.
Самото издавање на македонските учебници и
нивната употреба во училиштата претставува за нас
значајна културно-историска појава што го одразува самостојниот развиток на македонскиот народ. Тоа чини,
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што интересот за нив да не се ограничи единствено на
нивното разгледување од јазична и педагошка гледна точка, а пред сѐ да се управи кон прашањето: што открива
појавата на тие учебници за нашиот национален развиток
накај половината од минатиот век и малку подоцна.
Да се постави така работата, значи да се навлезе
подлабоко во историјата на македонскиот народ низ 19
век. Но тука човек ќе се сретне со ред тешкотии. Нашата
народна историја не е уште достаточно разработена. Нам
допрва ни претстои да го расветлиме научно, објективно и сестрано, своето народно минато. Кога тоа нешто
во овој момент е само горешта желба, што ќе му остане
друго на пр. на човек кој главно се интересира за нашата културна историја во 19 век, освен сам да си изгради
претходно најопшта претстава и за економска и за политичка историја на нашиот народ во даденото време? А
се знае дека такво општо опфаќање на работите, и кога е
во основата правилно – крие ред опасности од непрецизност, нејасност и грешки по одделните прашања.
Та така, сознавајќи ја неминовноста од празнини и
неизјаснетости при денешната состојба на нашата историска наука, ние ќе преминеме најпрвин кон еден краток
оцрт на нашиот народен живот кон половината од 19 век,
непотполн, ограничен само на извесни страни. Потребно
е да се даде таков оцрт, макар колку и непотполн, за да се
фрли поголема светлина на појавата што главно овдека нѐ
интересира.
2.
Процес од основна важност во нашиот народен
живот при крајот на 18 и во првата половина на 19 век
– беше формирањето на нашата чаршија. Тој се обусловуваше од проникнувањето на капитализмот во Турската
Империја, која полека, со задршки, ама неминовно стапуваше по капиталистичкиот пат на развиток.
Формирањето на нашата чаршија, на нашето младо граѓанство, значеше создавање на онаа општествена
средина што ќе има главен збор во економскиот и култур-
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но-политичкиот живот на македонскиот народ низ 19 век.
Нека кажеме дека нашиот елемент во градиштата се засили особено со големиот прилив на селското население,
што пред тешките разбојнички зулуми во втората половина на 18 век бараше прибежиште во градот. „Селското
население во Македонија – пишува за тоа еден француски
конзул – како во Франција го напушта полето и бега во
градиштата. Само што нашите француски селани одат во
градиштата да бараат лесна печалба и задоволство, додека христијаните селани во Турција бегаат од селата, за да
се спасат од жестокостите и запустувачките на беговите“.
Оваа селска маса, при новите услови за живот, полека навлегува во занаетите и трговијата, што живнуваат
во Турција кон почетокот на минатото столетје. Сепак,
како што беше порано – така за значително време и по
тоа, сѐ докај половината на векот, докај времето што нас
најнепосредно нѐ интересира – основната тежест како
во чаршискиот живот така во општествените работи се
паѓаше на грчкиот или уште почесто погрчениот цинцарски елемент. Тоа беше заправо првиот квас на нашата
чаршија. Доста е да го споменеме на пр. само фактот дека
во еден таков град како Прилеп, со компактно македонско
население, општинските работи се наоѓале во рацете на
малобројните цинцари сѐ докај 60-те години, кога веќе ги
преземаат нашите чаршијузлии. Да не говориме за Охрид
и Битола, градишта во она време сестрано повлијани од
грцизмот. Обична појава беше тогаш грчеењето на нашите позакрепнати чаршијузлии: едно што грчките трговци
уживаа особени привилегии, а друго што импонираше
повисоката грчка култура и истанченост. И формирањето
на нашата интелигенција во првата половина на 19 век не
можеме да го изделиме од тоа силно грчко влијание.
Но со економското и културното закрепнување на
нашето граѓанство се стигна кон половината на минатиот век до особено изострена конкурентска борба во чаршијата меѓу нашите и грчките или грковлашките трговци
и занаетчии, борба што добиваше национална обоеност и
што по ред перипетии се заврши со преземањето на позициите на грцизмот (освен во некои од најјужните наши
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градишта). Нешто поодредено за тоа ќе имаме да кажеме
при друг случај.
Развитокот на нашата трговија и занаетчиство оди
во првата половина на 19 век по нагорен пат. Педесеттите години ја претставуваа врвната точка. Од тоа време
имаме податоци дека во охридските кожуварски работилници печалеле до 800 работници, а уште толку биле
на истата работа дома. Во првата половина на минатиот
век стануваат сѐ поредовни врските на нашите трговци
со европските земји. На пазариштата во Средна Европа
се пласираа нашите кожарски изработки, се изнесуваше
тутун, афион, памук. Секоја година во мај месец карван
од прилепски трговци заминувал за Австрија. Отаде се
донесувале стоки за цела година што се распродавале
особено на познатиот августовски прилепски панаѓур.
Ова мешање со Европа не можеше да не укаже влијание
и на разбирањата од нашите луѓе и на нивниот бит.
Јасно дека развитокот на трговијата и занаетчиството изнесуваше нови потреби и на културно-прос
ветното поле. Нашите граѓани ја надрастуваа теснотата
на дотогашната црковна просвета што тлееше во келијните училишта и почнуваа да ја помагаат светската прос
вета. На културното поле тие идат сѐ повеќе до збор. Трговци луѓе го спомогнаа печатењето на првите наши книги од Јоаким Крчовски. Тие се зафатија и со подигањето
на нови светски училишта, каде што можеа да се добијат
знаења неопходни за практичната работа на еден трговец.
Тие се грижеа за нивната издршка, за наоѓање учители и
за набавка на потребните учебници. Кон половината на
минатиот век во Македонија имаше повеќе такви училишта.
За да го завршиме овој најопшт поглед на развитокот на нашето граѓанство, треба да споменеме еден нас
тан од пресудна важност што се одрази на внатрешниот
економски живот во Турција, па и кај нас како во турска
провинција. Тоа беше донесувањето на Хатихумајунот од
1856 година, со кој акт се допушти несметаното проникнување на европскиот капитал во турското царство. „Сѐ што
може да е противно на трговијата и на земјоделството, ќе
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се уклони“ – гласи еден параграф. „За да се постигне таа
цел ќе ги бараат средствата, со кои да се ползуват од науките, уметностите и капиталите на Европа и така постепено
во дејство да ги положат.“ Времето што ние поблиску ќе го
разгледуваме, во врска со појавата на македонските учебници (т.е. шеесеттите години) се карактеризира со застој и
упадок на нашиот економски развиток пред надмошната
конкуренција на европскиот капитал.
Притоа еден факт треба постојано да го имаме
пред очи: дека економскиот и културно-политичкиот развиток во Македонија беше доста позаостанат наспрема
оној во соседните земји: Грција, Србија и Бугарија.
3.
Развитокот на капиталистичкото стопанство, а
раскинувањето теснотата на феудалното натурално стопанство, доведе и во балканските земји под турска власт,
кон втората половина на 18 и првата половина на 19 век,
до формирањето на нации. Уште од својата зора 19 век
се исполни со борби на балканските народи за национална слобода. Во востанијата на соседните народи земаа
активен удел и Македонци, некои од кои стекнаа славно
име. Нека го споменеме овдека само херојот на Грчкото
востание од 1821 година – воденчанецот Марко Бочвар.
Нека споменеме исто така оти во подоцнежните борби на
македонскиот народ виден дел зедоа луѓе од соседните
народи и особено оти нашето национално ослободување
можеше да се изврши и се изврши единствено со помош
та на братските југословенски народи.
Но во 19 век македонскиот народ беше заостанат
во својот национален развиток. Незакрепнатоста на нашето граѓанство, кое требаше да го носи тој развиток,
се изразуваше кај еден негов дел во приспособенчество.
Самостојниот национален развиток на македонскиот народ можеше во такви услови само трудно и со кривулици да се движи напред. Уште од самиот негов почеток
хегемонистичките кругови на соседните земји работеа
со сите средства да го задушат. И ако сепак внатрешното
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движење надви над интервенционистичките сили, и ако
сепак самостојниот македонски национален развиток победи, тоа сведочи за неговите длабоки општествено-историски корење.
Слободни од предрасудата за некаков предвечно
даден национален дух, што само одвреме навреме задремува, - поарно ќе се прашаме за условите и времето
кога во нашите народни маси се зародува национално
чувство. През турското ропство, сѐ до 19 век, во народот
беше во полна сила верско чувство, тоа што го сеќаваме
како сушност во книгата на Кирила Пејчиновиќ „Огледало“ (1816). Турци и каури, потисничка вера и потисната
вера – ете ја вековната и најсилна противпоставеност.
Материјалот што го приведуваме понатаму, во врска со појавата на македонските учебници, ни дозволува да заклучиме дека во текот на 19 век се јавуваат признаци на македонска национална свест. Тоа најодредено
се изразува во шеесеттите години на тој век, кога меѓу
другото, се сознава и потребата за изградба на самостоен
македонски литературен јазик. Нема сомнение дека понатамошното откривање на нужниот материјал, затајуван
досега од шовинистичката историска наука, ќе ни даде
можност со поголеми подробности да го проследиме развитокот на нашата национална свест во времето на почетното проникнување на капитализмот во Македонија.
Но и материјалот со кој денеска располагаме стига
за да се покаже сета произволност на некои современи
искажувања, како што е за пример следното, земено од
книгата „Кратка българска история“ од Хр. Гандев, (издание на Камарата на народната култура, Софија 1947 г.):
„...през епохата на българското възраждане населението
на тази област (на Македонија, н.б.) живееше общия българския народ“ (с. 113).
Интересно е со ова така беспоговорно тврдење да
ги споредиме искажувањата за бугарштината на Македонците од еден постар бугарски автор, речи современик
на бугарската преродба, а кого најмалку би можеле да го
окривуваме дека е без великобугарска пристрасност. Тоа
е познатиот А. Шопов (Офејков). Во својата статија „Ма354
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терияли за българското възраждание в Македония“ (Пер.
сп. XVIII, 1885 год.) тој кажува оти „до преди последнята
руско-турска война (се мисли на војната од 1877-8 г. за
ослободување на Бугарија, н.б.) у Македонските българе
почти отсъствуваше народното самосъзнание и играеше
главна роля верата която беше в същото време и народност за Македонците...“ (с. 440).
Се разбира дека ние сме далеку от тоа да ја откажуваме силината на верското чувство во нашиот народ
и во споменатото време. Но на тоа нема зошто овдека повеќе да се запираме. Важното е што Шопов, спротивно
на денешниот историк Гандев, признава дека за некаква
бугарска свест (тој мисли имено на таква свест) во нашиот народ во времето на бугарската преродба не може да
се зборува. Ние ќе имаме случај да видиме каква беше
тогаш во овој поглед состојбата во нашиот народ. Јасно е
што станува по сето ова од фразата за „општиот бугарски
живот“ што го живеал нашиот народ.
Треба добро да ја истакнеме очевидната противречност меѓу овие двајца автори – првиот современик на
преродбата, а вториот наш современик. Таа противречност не е ниту случајна ниту чудна: таа произлегува од сѐ
поголемото замачкување и премолчување на фактите од
македонската стварност, сѐ поголемо колку што поблиску
идеме до нашето време.
4.
Во разгледувањето на прашањата сврзани со развитокот на нашиот народ во половината на минатиот век,
сега приоѓаме кон најважната појава – борбата против
фанариотската Цариградска патријаршија. Кај нас таа се
развива подоцна одошто во Бугарија и добива масов карактер во шеесеттите години, кога во некои градишта се
отфрла власта на Патријаршијата.
Споменавме веќе дека во основата таа борба се
движеше од изострената конкуренција меѓу нашиот и грчко-влашкиот елемент во тогашната чаршија. Кон крајот
на шеесеттите години во прилепската чаршија на пр. од-
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носите до толку се оптегнале што се подготвувал економски бојкот – да нема никој земање-давање со прилепски
Влав (Читалиште III, 1872, с. 176). Оваа борба беше првата во која организирано влезе нашето граѓанство. На црковното и просветното поле таа се изрази во движењето
против власта на Патријаршијата, која ги контролираше
црквите и училиштата; против употребата на грчкиот јазик во црквите и училиштата; за самостојна црковна управа; воопшто за заменување на грцизмот со „звучниот
славјанизам“.
Цариградската патријаршија претставуваше најнадежна агентура на великогрчката буржоазија за зацврстување на нејзините позиции во Бугарија и Македонија.
Притоа оваа крајно корумпирана установа, со цела незаситна армија од митрополити, владици, архимандрити, протосингели и др., имаше една основна цел место
пастирската грижа за пасомите – првобитна акумулација
на капиталот. Еве само еден неполн список на патријаршиските даноци: за Великата црква, за Божји гроб, за Св.
Синај, владичнина, филотимо, за венчило, ембатик вонтија, за миро, за црква светење, антимински, за мртовци
итн. Покрај тешкиот товар на беговската експлоатација и
овој тежок товар од фанариотската црква го осипуваше
населението, особено селското.
Борбата што ја поведе нашето граѓанство против
Цариградската фанариотска патријаршија носеше длабоко прогресивен карактер. Тоа беше борба за ослободување
на народот од едно тешко духовно и економско ропство.
Неа не можеме никако да ја разгледуваме изолирано од
настаните што тогаш се развиваа во Бугарија. Македонскиот и бугарскиот народ страдаа под исти јарем. Тоа ги
зближи нивните судбини и во времето што ни е пред очи
поставуваше пред нив ред заеднички интереси и задачи. Во Бугарија заправо порано се организира црковната
борба, бидејќи развитокот на бугарската буржоазија беше
појден понапред. Таа се водеше од Цариград, каде што се
движеа бугарските претставници по црковното прашање,
каде што се создаде бугарско културно средиште, каде
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што почнаа да излегуваат и весници и списанија што даваа линија на црковната борба.
Нашето граѓанство наоѓаше свој природен сојузник во бугарското, затоа и се придружи кон него наспроти општиот непријател, сојуз – закрепен со близоста на
јазикот и со заедничките словенски традиции што сега
повторно се оживотворуваа. Притоа нашето граѓанство,
како што ќе изјасниме понатаму, влагаше во борбата и извесни свои специфични цели. Но бидејќи тоа економски
и културно понеразвиено, раководството го задржуваа за
себе бугарските крупни трговци во Цариград и интелигенцијата сврзана со нив. Сето тоа го овозможи засилувањето на бугарското влијание во Македонија, така што
во дел на нашето граѓанство и интелигенција, врз основа
на спомнатите реални интереси, се набележува во шеесеттите години ориентација кон бугарштината. Тоа е времето кога во нашите училишта почнува да проникнува
бугарскиот јазик и да се предава по бугарски учебници.
Како што ќе видиме, пред тоа била пораспространета, а и
во тоа време уште продолжувала, употребата на српските
учебници. Од 1871 година бугарското влијание наоѓа свој
моќен спроводник во лицето на Егзархијата. Оттогаш, а
пак особено од ослободувањето на Бугарија, се засилуваат бугарските позиции во Македонија за сметка на грцизмот што постојано отстапува, но што сепак – особено во
јужните македонски градишта – претставува сила.
Интересно ќе биде да се испита улогата на руската
дипломација во распространувањето на бугарското влијание во Македонија. Но тоа е сѐ уште работа на иднината. По сешто искажува дека таа улога, и на самиот терен,
не била маловажна и дека допирот со руски конзули бил
кај извесни наши луѓе можеби прва подбуда, да се ориентираат кон бугарштината. „Преди години – соопштува
Шопов во познатата веќе статија – в самото начало на
българското възраждание, тогавашний руски консул в
Солун уговорял Х. Лазаровци, както и Робевци в Битоля,
да не крият народността си, а да минуват за българе, зашото, като богати и влиятелни хора, простото население
тях гледа и тях следва“ (с. 441). Особено е од значење

357

Блаже Конески

привлекувањето на млади Македонци за школување во
Русија. Истиот Шопов расправа за еден таков случај кога
варненскиот руски конзул Рачински, патувајќи по Македонија, побарал во Солун „да испрати две македончета
на учение в Москва“ (тогаш изборот паднал и на Георги
Дингов, кој пред тоа учел во Атина). Познати се врските
на Д. Миладинов со Рачински, со чија помош успеал да
ги испрати во Русија брата си Константина и Рајка Жинзифов, кои таму се развиваат во кругот на бугарските студенти (Л. Каравелов, Н. Бончев, М. Дринов др.).
Но процeсот на затврдување на бугарштината во
Македонија – како што веќе можеме да судиме по изнесените податоци, особено по искажувањата на Шопов – бил
во времето што нѐ интересира уште во својот почеток,
ограничен по својот опсег и длабочина. Тој уште оди по
површината, зафаќајќи дел од нашата чаршија, поврзана
со трговски врски со Бугарија. Далеку е од тоа да била тогаш Македонија опфатена во кругот на бугарското возродување. Такво опфаќање претполага многу посилна заимна поврзаност, многу поизјаснето чувство на близост
и единство, одошто вистински беше случајот. Фактот што
Македонија во почетокот на 70-те години остана надвор
од мрежата на тајните бугарски револуционерни комитети, организирани од Васил Левски, говори достаточно
уверливо во овој поглед. Тоа значи дека македонскиот
народ остана незасегнат од највисокиот подем во бугарската преродба, каде што вистински се ковеше националната солидарност на бугарскиот народ. Македонците ја
преживуваа својата национална револуција подоцна, во
поинакви услови.
Што се однесува до културно-просветното поле,
извесно мерило за степенот на заедничките врски кон шеесеттите години и нешто подоцна може да ни даде бројот
на претплатниците од Македонија на тогашните бугарски
весници и списанија. За полумесечното списание „Български книжници“, што почнува да излегува во Цариград во
1858 година, не се споменува за првите три годишнини да
има од Македонија некој „спомошствовател“. За четвртата
годишнина (1861) фигурираат како собирачи на претплата
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– Константин Динго од Солун и Манчо Башкев од Велес.
Во една дописка од Велес до в. „Македонија“ од 13 јули
1871 година се подвлекува слабото ширење на бугарскиот
печат: во Велес се примале 20 броја од в. „Право“ и „Македонија“, а никакво списание. Од 720 претплатници на
сп. „Читалиште“ за г. IV (1874) само 12 се од Македонија, и
тоа: од Прилеп – 7, од Велес – 5. Таканаречената Македонска българска дружина, со седалиште во Цариград, развива во почетокот на 70-те години акција за распространување на бугарската книга и печат во Македонија, како и за
испраќање учители и материјална помош на македонските
училишта. Тогаш се запишуваат доброволни претплати за
одделни места во Македонија, но одѕивот е слаб, така што
речиси во секој втор број на сп. „Читалиште“ среќаваме
поплаки за стиснатоста и немарноста од бугарска страна
кога се работи да се помогне материјално просветата во
Македонија, додека во истото време се приведуваат големи суми што ги собирале на доброволна основа грчките
друштва за пропаганда и ширење на грчката просвета во
Македонија.
Како и да е, и овие податоци од своја страна ни
спомагаат да ја сфатиме правата мера на бугарското
влијание во Македонија во времето кога се одвиваше црковната борба.
5.
Споменавме погоре на едно место за употребата
на српските учебници во нашите училишта. Докај 1856 г.,
кога се заврши Кримската војна, до она пределно време
кога започнува движењето против Патријаршијата – српското просветно влијание во Македонија било претежно
(во однос на бугарското а не на грчкото). Кузман Шапкарев расправа како во 1855 година, во Охрид, добил за прв
пат од својот подучител Константин Хр. Узунов „сърбски
буквар (защо тога Български немаше в нашиве стърни,
нито мислеше некой за български, но сега (во 1864 г.,
н.б.), хвала Богу“... („Автобиография“ Мак. пр. III, 2, с.
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45)1). Потоа како учител во Струга тој добил 15 српски
буквари со црковен шрифт од Прилеп, од Д. Миладинов,
кој во прилепското училиште предавал и српски јазик
(пак таму, с. 58).
Многу еднострано, непотполно и неточно, би ни
се претставил нашиот граѓански развиток во првата половина и во средината на 19 век, ако не би им ја дале
потребната важност на врските од нашите луѓе со Србија.
За жалост и во оваа смисла до денеска нема една исцрпна
работа што би ги разгледала тие врски во нивната целокупност. Важноста пак на српското влијание во тоа време
сама по себе е јасна: Србија беше слободна словенска држава, за која во нашиот народ не можеа да не се врзуваат
извесни надежи. Притоа трговските врски со Србија беа
оживеани, со што се расправаше пат за српското влијание
во Македонија.
Покрај тоа што го кажавме за употребата на српски
учебници кај нас, треба особено да го истакнеме идењето
на учители од Србија. Во Велес на пр. од 1843 до 1860 се
изредуваат четворица учители Срби: Спиридон Јовановиќ,
Аксентие Будимировиќ, Јован Нешковиќ и Ѓорѓе Милетиќ.
Во велешкото училиште се предавал српски јазик и српска
историја. Овие учители се ангажираат преку лични врски
на нашите трговци. Планомерно дејствување од страна на
српската влада во оваа смисла, со цел за проникнување во
Македонија, ќе имаме малку подоцна.
Борбата против Цариградската патријаршија, одредувањето на границите на слободната бугарска црква низ
таа борба, означуваше за младата бугарска буржоазија заправо набележување на нејзината неприкосновена сфера
на интересите. Од друга страна српската буржоазија не можеше за долго време да го гледа спокојно зацврстувањето
на бугарските позиции во Македонија. Што се однесува до
македонското граѓанство, неговото становиште во однос
на оваа веќе зародена спротивност не беше во шеесеттите
години уште доволно изјаснето. Животот во една држаПостарите текстови и понатаму ги предаваме со упростен правопис, но со неизменет јазик.
1
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ва, под еднакви услови, заедничката борба против грцизмот, го управуваше неговиот пат напоредно со бугарското
граѓанство. Пробугарската ориентација ветуваше изгледи
за успешен напредок во рамките на Отоманската империја.
Притоа наклоноста накај Србија стануваше за Турците сѐ
поинкриминисана, еден факт што бугарската пропаганда
во Македонија знаеше да го искористи. Но во исто време и врските со Србија беа, како што видовме, живи, така
што кај нас во она време имаше изјаснета противпоставеност спрема грцизмот, а српското и бугарското минуваше
општо како „славјанизам“. Затоа и во шеесеттите години
се продолжува доаѓањето на српски учители и употребата
на српски учебници. Во истото време бугарските весници
во Цариград прават усилби да го разграничат бугарското
од српското, т.е. да го отклонат српското културно-прос
ветно влијание од Македонија.
На ова место не можеме да навлегуваме подлабоко
во тие караници. Сепак наоѓаме дека е нужно да приведеме
неколку факти, за да се илустрира тоа што го кажавме, толку
повеќе што српско-бугарската расправија, која се поведе на
просветното поле во Македонија, директно ја засега нашата
основна тема – прашањето за учебниците и за наставниот
јазик кај нас кон 60-те и 70-те години на минатиот век.
Одглас на таа расправија имаме на пр. во една
дописка од Пловдив од некого Т. Ненов Мънастирский,
со датум 13.9.1862, а печатена во „Цареградски вестник“ од 1 декември 1862, под наслов „Родолюбив съвет“. Пишувачот се обраќа вака до Македонците: „Моля
Ви се братия Македонци! Ви ми ся чине, че с горделиво
презрение глядате Вашите братия: Българе и Тракийци,
като им неудобревате учебнити книги, а тичате с превъсходна бързина кам Сърбизъма“. Вие може да речете,
расправа понатаму тој, дека јазикот ви е сличен со наречјата српски: „това Ви е истинно нъ не твърде сходен, от колкото с Българския; та, поради тая причина,
ако и да мя обвините за дързостния ми съвет ща Ви ся
умълча, като обвинен, но ако разсъдите с здраво мисление, ми ся чине, че щете одобрите искренний ми съвет,
като Ви моля да ви ся учат детчицата на чистия днешън
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общ Български язик, а не на Сърбския...“ Зашто, вели
– „Българския язик Ви е постара роднина от колкото
Сърбския“. Друг аргумент што се приведува на крајот
од писмото е дека од Србија за толку време не излегол
таков добар учител какви што има во Бугарија и Тракија, та нема нужда да се бараат учители од Србија: „...
за това трябва да сме съобразни с волята царска да си
имаме и имате от рода ни учители...“
Предвид на тоа што го кажавме порано за српското влијание во Македонија, ова писмо не бара особен коментар. Едно подвлекуваме: дека во „неодобрувањето“
на бугарските учебни книги, што се споменува тука, треба да го подразбираме не само фактот што се употребувале српски книги, ами и тенденцијата да се воведат тогаш
свои посебни учебници во македонските училишта.
При крајот на 60-те години борбата на двете пропаганди во Македонија веќе се изострува. Не е никако случајно на пр. што во книжарницата на Хр. Г. Данов, која
имала своја филијала и во Велес, не наоѓаме според расписите од 1869-72 година ниедна српска книга, иако книжарницата имала на склад книги на турски, француски, грчки,
ерменски, еврејски, англиски, немски и др. јазици.
Во Македонија, меѓутоа, пак среќаваме српски
учители и настава. Интересен податок за ова ни открива дописка од Велес, печатена во в. „Македонија“ од 15
јуни 1868. Дописникот соопштува за годишните испити,
и меѓу другото, без да му правело тоа некаков впечаток,
како работа во ред, кажува дека во женското училиште се
полагала српска историја. На тоа иде јадовита забелешка
од редакцијата со ваква содржина: „Ний бихме желали да
знаем, а още повече сами Г-да Велешани да ни докажат
Сърби ли са те или Бугари и ако са Българи да ни обадят, защо учат децата си на сречаване и читане из Сърбский язик още и Сърбска история. Ако тях са ги лъгали
че сърбско и българско е все едно, или че сърбската история е по-славна от Българската, ний ще им кажем че тях
са въвели в заблуждение... Нищо по-унизително а нищо
по-умрзно от това дето да ся отрича някой от родът си...“
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Јасно е каква линија на борба против проникнувањето на српската просвета се почнувало да се спроведува од бугарска страна во Македонија.
Една дописка во „Македонија“ од 22 јуни 1871 година соопштува на пример дека се установил учител Србин во велешкото село Богомила и донесол со себе книги
што бесплатно ги раздавал.
Приведувањето на материјал за ова прашање ќе го
завршиме со следната дописка излезена во в. „Право“ од
7 февруари 1872, а што се однесува до работите во Кратово. Дописникот кажува дека кратовчани довеле учител
Србин и дека велеле оти се Срби (нашле оти така пишувало во стара книги). Откако ги укорува, тој најпосле им
се свртува вака: „Вие сте длъжни сега да изявите старата
си народност и публично през вестниците с имеящите ви
онези документи, та и народ и правителство да ви разберат че сте били Сърбия, вие падате под съмнение пред
честното ни Ц. Правителство, кое и молим да обърне вниманието си върху целите на тази сръбска пропаганда...“
Карактеристична е оваа дописка по својот јавно
денунцијаторски тон. Тука ни се открива еден мотив во
борбата што се почнуваше и што понатаму не запираше
пред никакви средства. Се разбира дека сето пак паѓаше
на грбот на македонското население. Во дадениот момент
српската пропаганда стоеше полошо, зашто „чесното
Правителство“ имаше свој однос спрема Србија. Тоа се
искористуваше од бугарската пропаганда.
Во заклучокот на овој дел треба да кажеме дека
токму во времето што го разгледуваме во врска со појавата на македонските учебници се судираат во Македонија за првпат трите хегемонистички сили: грчката,
српската и бугарската буржоазија. Какви кобни последици донесе таа борба за македонскиот народ говорат
понатамошните страници на неговата историја, исполнети со страдања, разделувања, крв, братоубиства. Но
во истото тоа време се изрази и стремежот за самостоен
македонски национален развиток што сепак на крајот
восторжествува. За тоа понатаму.
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6.
Какво беше местото и улогата на нашата малобројна интелигенција во тоа време исполнето со општествени раздвижувања? Го поставуваме ова прашање главно
во однос на тогашното учителство, како скоро единствен
претставник на интелигенцијата кај нас тогаш.
Во интересна светлина се покажува тука процесот на преориентација кај некои длабоко елинофилски
настроени наши луѓе кон тоа што се викаше славјанизам. Порано за нив Атина значеше извор на вистинската
и високата култура. „Тогаш се решуваше мојата судбина“
– вели Прличев во „Автобиографијата“ за своето прво
одење во Атина. „Не се најде ниеден да ме посоветува да
одам во Русија; а пак тогаш само името на Атина и Јанино звучеше у нас... Одев во Атина не само за да се учам,
но и да се излекувам, зашто мислев, дека нема по светот
подобри од атинските доктори, како што нема на светот
поет подобар од Омира“.
Најпрвин нека си изјасниме какви беа по својата
спрема и како живееја тие даскали, протагонисти на светската просвета кај нас. Малцина од нив можеа да се пофалат со добро образование и со поширока култура. Повеќето освен голата писменост и најелементарни познанија
од науките немаа што да им предадат на своите ученици.
За еден собрат учител Шапкарев пишува во својата автобиографија дека не можел ни името да си го потпише
како што треба. Од малцината издигнати наши учители
на времето беше Д. Миладинов. Упадлив е фактот дека
од оние луѓе од средината на минатиот век, што оставија
име во културната историја на нашиот народ, речиси сите
биле ученици на Д. Миладинов или од неговиот круг. Тоа
се: Р. Жинзифов, Партениј Зографски, К. Миладинов,
Г. Прличев и К. Шапкарев. Надвор од тој круг останува само Ј. Х. Константинов-Џинот. Миладиновци се од
Струга, Шапкарев и Прличев охриѓани – значи од оној
крај што беше најсилно повлијан од грцизмот. Но Охрид
баш поради тоа беше град со добро уредени грчки училишта и со пособуден просветен живот. Затоа и излегоа
отаде кон средината на минатиот век најдобри учители,
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меѓу кои прв беше Д. Миладинов: „Он во секоја постапка
имаше нешто си привлечно. Зборот му течеше од устата
како мед. Свештен оган му гореше во очите“ (Прличев,
Автобиографија, с. 23). Но тоа беа луѓе задоени со духот
на елинизмот, што требаше, по изразот на еден од нив,
да стануваат од Савлевци – Павлевци. Во 60-те години
на минатиот век пристига веќе нова генерација учители
школувани во Русија и во соседните словенски земји.
„Доброто вино грош горе, добриот даскал илјада
долу“ – тоа е една шега за даскалите од времето на Д.
Миладинов, што добро ја покажува нивната положба.
Основниот мотив во Автобиографијата на К. Шапкарев
е постојаната грижа да се најде или да се запази учителското место. Во оваа земја ниту за богатиот чинело да го
знаат дека е многу богат, ниту за учениот чинело да го
видат дека е многу учен. Богатиот не ретко го пљачкосувале, учениот го прогласувале руски шпиун. Сепак поарно било да си богат. Бедниот пак учител бил беззаштитно
изложен на каприците од грчките владици и протосингели и од првенците (за турската власт да не говориме). Ако
не му бил по волјата на некој чорбаџија, останувал без
работа. „Се главив во Струга“ – вели Шапкарев, зашто
тогај и даскалите се главувале како говедари. Кога останал еднаш без место и седел во Битола во очекување да
се глави некаде: „охридянци, а особито Георше Гърдан
гледаещем ме без работа, ми велеха „шетай сега без работа како говедар“ (Мак. пр. III, 2, с. 49). Поставени нашите учители под вакви услови, постојано загрозувани за
егзистенцијата своја и на својата фамилија, во едно време
кога се поведува борба против грцизмот и кога различни
пропаганди почнуваат да дејствуваат кај нас – ништо чудно што се колебале во изборот на своето становиште, што
правеле компромиси, што не пројавувале доследност.
Приспособенчеството, карактеристично за нашиот граѓанец, во стремежот да се најде леб и спокојство, белег е и
за тогашната наша малограѓанска интелигенција. И сепак, и под оние нечовешки услови се родија во нашиот
народ културни работници што направија многу за неговиот напредок. Тие ја носат – верно – сета ограниченост
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на нивното време и на нивната средина, но доста им е на
скромните даскали таа историска заслуга што ја возродија словенската просвета во Македонија, во земјата каде
што некогаш таа просвета прво и се беше зародила.
Борбата против Цариградската патријаршија го
означи оној преломен период и во животниот пат на нашата тогашна малобројна интелигенција. Необично карактеристична е преориентацијата на Д. Миладинов,
како најистакнат нејзин претставник. Еве што бележи за
него Кузман Шапкарев: „...нека кажиме че до некое време, а именно дури не беше учителствувал в Магарово или
може малу нещо и понапред беше страшен Елинист фанатик за Гръцизъмът, може и многу да е повредил Българската народност. Но от тога, незнам по коя причина,
възбудило се е било малку чувство народности. А кога
беше в Битоля, беше доволно славянист и на пъти дури
и фанатик. След Битоля направи едно обхождание по Ерцеговина и Босна и Сърбия чрез Мостарский Владика, а
кога се врати от тамо на 1856-1857 се погоди в Прилеп за
Елински учител... От тогава се преправил беше од Савел
на Павел, беше се възродило у него едно ненаситно родолюбие, до толкова щото дури до фанатизъм допираше.
Но как да е това негово трудолюбие многу помогна на
заспалийт ни до тога народ, който ни гри не знаеше, нито
нещо чувствуваше за народност“ (Мак. пр. III, 2, с. 60).
Шапкарев кажува дека не знае по која причина
Д. Миладинов „се преправил беше од Савел во Павел“.
Се разбира дека во конкретниот случај може да има повеќе надворешни причини и подбуди (ги наспоменуваме врските на Миладинова со Рачински) и работа е на
нашата литературна историја да ги установи што може
повеќе подробностите. Но основната и општата причина
е јасна: таа произлегува од промените што дојдоа до израз во економскиот и општествениот развиток на нашата
земја кон половината на 19 век. Во судирот со грцизмот
и нашата интелигенција мораше да се определува. Оние
нејзини претставници што не ја беа загубиле врската со
народните маси, што ги сеќаваа нивните болки, не можеа
да не застанат откај прогресивните сили на нашиот на-
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род, што поведоа борба против духовното и економското
ропство под фанариотската Патријаршија. Тие пак што
своето благополучие го беа сврзале со верното служење
на Патријаршијата, се разбира дека во црковната борба
застанаа предано на нејзина страна.
Д. Миладинов беше од првите. Самиот син на бед
на фамилија, како учител во постојан допир со народот,
тој не можел долго да остане глув за неговите страдања.
Во времето кога тој народ се раздвижува, тој се зафаќа со
организирање на движењето. Колку живо ги чувствувал
народните патила, покажуваат овие зборови од една дописка негова, печатена во „Цареградски вестник“ од 7 мај
1860, а каде што кажува за зулумите на охридскиот владика Мелетија: „нека обещават еднему и другему тисящи
грошови и со потот негов да ги крепит сите училища от
епархията дори да бидит во нея, но нищо не ке свършит,
защо познавает охридяни, оти толку пари що ке ги даат
по училищата одкъде ке ги извадит; да не продаит некои
чифлик татков си ели да не сторит некоя търговина во
Европа? Откъде? От сиромасите, от селяните. Уще тога
ке им затворит устите на старците, и ке си грабит колку ке можит немилостно, а ако доит некой сиромах да се
поплачит от него, ке им речит, ами ви знайте, ки аз друго
место немам да земам току од селяните за да крепам училищата. Тешко и горко на тия училища, що ке се крепает
со кърваите потои и солдзи сиромашки. По-харно да не
су таквите училища“.
Интересно е со каква острина Д. Миладинов, самиот новопокрстен, се изразува во 1859 година за Прличева и други некои гркомани, наречувајќи ги „апостоли
отстапници на својата народност, отечество и родители“,
што се „со тврда решеност и убеденост да ја изродат
словенската храбра крв и да создадат грчки пеперуги со
тифусен дух...“ (Писмо до Јанаки Стрезов, печатено во
„Илюстрация Свѣтлина“, кн. 7, 1898, с. 2). Така се изразува Д. Миладинов за истиот оној Прличев што дветри години подоцна ја преживеа истата метаморфоза од
Савле во Павле, во уште поособени лични околности.
Зашто Прличев беше признат грчки поет, што му се ус-
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мевнуваше слава и успех во животот, кога се реши да го
фрли сето тоа и да се врати дома од Атина, за да биде даскал, зашто освен даскал во онаа средина друго не можеше
да биде. За него враќањето во татковината, напуштањето
на грчката литература – означи крај на неговиот поетски
растеж. Тој сепак го стори тоа, и како што сам кажува во
својата автобиографија, под директен впечаток од смртта
на Миладиновци:
„Еден ден ѓаконот на руската во Атина црква со
многу нажален тон ми рече: – погинаа во цариградските
темници браќа Миладиновци и... може би отруени. Тоа го
четов денес во „Дунавскиј лебед“. – Останав како статуа
недвижен и безодветен, но срцето ми го колнеше грчкото
духовенство.
Си ги прибрав работите. Поемата „Скендербеис“
ја оставив на г-н И. Сапунџиев, го молив да ја подаде на
комисијата не подоцна од 13 февруари и тргнав со тврдо
решение да гинам или да одмаздам за Миладиновци“.
Ваков пресврт кај Прличева не можел да настапи одеднаш, без душевни борби и колебања. Доста е да
ја прочитаме неговата задушевна автобиографија, да го
запознаеме неговото детинство, неговиот скуден живот,
па да се увериме дека младиот елинист, занесен од древниот говор на Омира, не можел да го не чуе гласот на
потиснатиот народ. Дете на мајка измеќарка, сирак, тој
вели за себе: „Како да бев избран за општ одмаздник за
бедните, секогаш сум ги мразил, гонил и бил децата на
богаташите, на чорбаџиите и на моите учители, кога тие
постапува гордо со моите соученици“. Тој ги гледал со
болка оние „катадневни врволици од земјоделци, терани
в затвор за данок; благочестиви селани, кои се поклонуваа и со челото го биеја килимот пред скверни, немилостиви среброљубци, лицемерци, страстољубци калуѓери,
кои (калуѓери) се ругаа бесчовечно над самите глави на
своите поклоници“. И кога пред совеста му се поставило
со сета острина прашањето дали да го гледа само својот
личен успех, да прави кариера облагодетелствуван од истите оние што ги убија браќата Миладиновци, или да му
помага на својот заостанат и поробен народ – тој се ре-
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шува на второто. Неговиот пример, можеби уште појарко од примерот на Д. Миладинова го потврдува тоа што
го говоревме за преориентацијата на интелектуалците
од тогашното поколение од грцизмот кон славјанизмот.
Се разбира дека не кај сите тој процес бил така длабок.
Кај некои имало смислено лавирање и шпекулација ту со
една ту со друга народност. Но во повеќе подробности
за тоа ние овдека немаме можност да навлегуваме. Нам
ни се чинеше потребно да кажеме неколку збора општо
за животниот пат на оние луѓе, што на некои ќе им ги
споменуваме имињата во врска со прашањето за учебниците и за наставниот јазик во нашите училишта кон 60те години од минатиот век. На таа наша централна тема
преминуваме сега.
МАКЕДОНСКИТЕ УЧЕБНИЦИ ОД 19 ВЕК
Во однос на прашањето каков треба да биде наставниот јазик во македонските училишта (следствено –
какви учебници да се употребуваат) се изразија во 60-те
години на минатиот век две тенденции:
1) да се воведе јазик заеднички со Бугарите,
„општ“ јазик, но таков што треба да претставува компромис, средина меѓу македонските и бугарските говори;
2) да се воведе јазик чисто македонски, бидејќи
Македонците не се Бугари, ами се народ и одделен.
Заедничка на овие две тенденции им е опозицијата против тогашниот бугарски книжевен јазик што
се развиваше врз основа на источно-бугарското наречје.
Проникнувањето на тој јазик среќаваше во Македонија
отпор, за што ни укажа веќе цитираната еднаш погоре дописка од „Цареградски вестник“, кај што се велеше дека
Македонците не ги одобрувале бугарските учебници.
Општествената подлога на овие две тенденции е
јасна. Првата се застапува од нашите граѓани што сметаат дека може и е корисно да се оди заедно со бугарското
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граѓанство зашто се имаат ред општи проблеми и интереси; дека е можно да се постигне разбирање, без заимна
штета, во однос на општествените позиции како во заедничката црковно-просветна управа, така – со подалечна
перспектива – во идната слободна заедничка држава; се
разбира дека работите за тоа треба да бидат уште со време
изведени на чистина, та секој да знае на што да се надева.
Втората се застапува од т.н. македонисти, што
уште тогаш јасно ги увидуваа завојувачките апетити на
младата бугарска буржоазија во однос на Македонија.
„Одвај куртуливме од едни, та сега други ли да не газат?“
– беше нивното прашање. Тие ја сфаќаа опасноста да
биде црковната борба на македонскиот народ искористена за интерес на поразвиената бугарска буржоазија. (Така
навистина и стана). Затоа единствениот правилен пат за
македонскиот народ го гледаа во самостојниот развиток,
затоа беа и за создавање на одделен македонски литературен јазик.
Ние ги истакнавме особено овие две тенденции,
зашто ќе се предмет на сето наше понатамошно излагање; а се разбира дека полна слика за односите на културно-просветното поле кај нас во она време може да
имаме, ако не забораваме дека и српскиот јазик имаше
своја употреба во нашите училишта и тоа со стремеж да
се шири (за тоа стануваше веќе збор), и дека грчкиот јазик сѐ уште кораво се држеше.
Нека преминеме направо на тогашната учебникарска дејност во Македонија и на прашањата од јазичниот и
општо-националниот развиток, сврзани со неа.
ДЕЈНОСТА НА ПРАТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ
1.
Први учебници на македонски јазик издаде Партениј Зографски (1818-1875), ученик на Д. Миладинова. Тој
беше родум од Галичник. Како најважен факт во неговата
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биографија треба да го забележиме неговото заминување
на науки во Русија, 1842 година. Партениј беше од првите македонски младичи испратени во руските училишта,
и тоа при директно заземање на познатиот бугарски возрожденец, одескиот трговец – Василиј Априлов. „Според
едно писмо на Априлов от 30 август 1842 година до Хаджи
Виктор в Зографския манастир се потвърждава, че е било
дадено позволение на руското правителство да дойдат две
момчета от Атина“ (Филип Томов, Живот и дейност на Хаджи Партения, Мак. пр. X, 1 и 2, с. 35). Тогаш заминал
Партениј, што пред тоа се учел во Атина. Сосем јасно дека
во одеската бугарска средина, и под непосредниот уплив
на Априлова, тој се развива во бугарски дух.
Во Русија Партениј свршил духовна академија, та
бил дури едно време како вероучител на царските деца.
Човек со завидна култура, тој се одликувал со познавање
на јазиците. Од старите јазици го знаел старогрчкиот, латинскиот, еврејскиот и старохалдејскиот (пак таму, с. 36).
За книжевната дејност на Партениј Зографски
е важен особено периодот од 1857-1859 година кога се
установил во Цариград. Тоа е времето кога ги издава и
своите македонски учебници: 1) Кратка Свяшена исторія
на Ветхо – и – Новозаветна-та Цьрковь, преведена отъ
Архимандрита Партенія Зографскый, Цариградъ – Галата. У книгопечатница-та на Д. Цанковъ и Б. Марковъ,
1857 г. (in 16-о, обр. 108); 2) Началное ученіе за дѣца-та,
напечатено отъ Архимандрита Парɵенія Зографскаго.
Иста печатница, 1858 (in – 8-о, обр. 38).
При крајот на 1858 година Партениј бива ракоположен за Полјански епископ, та заминува во Кукуш. За
нашата цел е од особен интерес да ги истакнеме врските
негови со некои македонски трговци во Солун (меѓу кои
се споменуваат Киријак Држилович, браќа Паунчеви и
др.), дури ја држел Полјанската епархија. Тој го насрчил
Киријака да отвори словенски оддел при својата печатница, каде што сакал да го препечати своето „Началное учение“ и тоа во 4000 егземплари (пак таму, с. 51). Но планот
за отворање на печатницата не успеал, зашто се попречило од грчка страна. За тоа е раскажано во следната допис-
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ка од Солун, под датум 4 април 1860, а печатена во „Цареградски вестник“ бр. 479, од 16/28 април 1860 година:
„Повече от десят години наред некой си Г-н Кириак Дражилович состави овде типография и причиняваше големо добро на жителите, защото свите первоначални книги
за Гречески тува училища в тая типография ся печатиха и
с цена умеренна ся продаваха. Сега обаче, когда Г-н Кириак Дражилович мислише да донесе и болгарски слова
за да печати книги на Македонский язик за овдешните
жители, и с което добро големо щеше да биде, ето излазят
ненависници Греци, намерват причина, наклеветват Г-на
Кириака и сполучват да му затворят типография“.
Важни се овие факти зашто сведочат за настојувањето на Партенија да се создаде едно средиште, каде
ќе може да се издаваат македонски учебници и книги, и
откај што ќе може да се шират. Ќе видиме понатаму дека
неговата работа со споменатите луѓе во Солун, и тоа во
таква смисла, оставила видна трага.
2.
Јазикот на учебниците на Партенија Зографски,
особено на „Свештената историја“, се заснова врз неговиот роден галички говор.
Еве една кратка карактеристика на јазикот во првиот учебник:
Одразена е галичката замена ѫ > о : н и к о й
п о т ъ, б е з п о т н о, м о ж к и - т е, с к о п і я в ъ
ж и т о т о.
Вторичниот ъ < о : л о ж н и, огонь.
Обична е македонската замена ќ (од *tj) ѓ (од *dj).
Првото Партениј го обележува со ть, а второто со дь
(самото ова обележување укажува на значителноста од
фрикативниот елемент кај овие гласови во галичкиот изговор): т ь а б и д е т ъ, п р а т ь а ш е, н о т ь а, н е с р е т ь а, б р а т ь а, в е т ь е ( и в е к ь е ); т у д ь а,
м е д ь у. Поретко се среќаваат примери како: н о щ и,
о б е щ а, п о м е ж д у и м ъ – влијание од црковниот
односно бугарскиот јазик.

372

Македонскиот XIX век

Има стремеж да се пишува х на неговото старо
место: х в а т и, х р а н и т ъ, х о д е ш е, н и х н а и сл.,
но и б е а, и м а а, с е р о д і а, ф а т і е.
На галичкиот говор укажуваат и формите: м і е,
з а т е я, т а к е, ц ь р к о в ь - т а.
Во именската промена карактеристични се падежните форми од личните имиња, на пр. С е в е т и Н о е в е (т.е. на Ноја, на Ноета).
Кај глаголите 3 л. едн. сег. вр. редовно завршува на
т. Во мн. формите како ч е к а е т ъ, и во минатото време формите како о с т а н а е се исто така чисто западномакедонски (и галички). Интересно е да го забележиме
следното. Додека при глаголите од а-група се редовни за
3 л. мн. сег. вр. формите како: ч е к а е т ъ, в ѣ р у в а е т ъ, с е в и к а е т ъ, с е к л а н я е т ъ и сл., при глаголите од е, и-група наоѓаме: п р и н о с а т ъ, м о ж а т ъ,
с е с т р а ш а т ъ, с е н а д е а т ъ. Само како исклучоци
ќе сретнеме форми на - е т и - и т, што се карактеристични за галичкиот говор: р а з б е р е т ъ, и з л е з е т ъ, д а
с е к л а н я е т ъ и м о л и т ъ. Интересна е оваа црта,
зашто сведочи за свесното комбинирање на Партенија во
неговиот писмен јазик – елементи од различни наши говори, за подбор на тоа што му се чинело поконструктивно. Обрнуваме внимание на оваа црта уште затоа, што ќе
ја сретнеме одразена и кај другите наши учебникари, а
што од своја страна говори за преемственоста меѓу нив.
Покрај о с т а н а е , ж и в у в а е, б е е, н е м о ж е е,
с е с т о р і е и сл. речиси како одземки идат: м о ж е а,
г о в о р і а, б е а, с е р о д і а, о с т а в а х а.
Отстапување од галичкиот говор имаме и во
глаголскиот прилог: б и д е е щ и, с к л о н у в а е щ и,
о ч и с т у в а е щ и.
Правописот на Партенија е заснован на стариот
руски правопис.
Јазикот на втората книшка „Началное учение за
децата“ се карактеризира со поголемо отклонување од
некои црти тесно ограничени на еден круг западномакедонски говори. Тоа се огледува во пишувањето: к ѫ – д е,
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р ѫ к а, п ѫ т ь (не: к о д е, р о к а, п о т), и особено во
потполното заместување на наставката – е т во 3 л. мн.
сег. време: праватъ, велатъ, учатъ, знаятъ, п е я т ъ, п о г р ѣ ш у в а т ъ, к а ж у в а т ъ, с а к а а т ъ. Исто така насекаде пишува т о а (не: т е а). Ова говори за стремежот
на Партенија да подбере црти, што како поопшти, полесно ќе се примат во различните македонски краишта.
Сосем е јасна оваа неустановеност и барање кај
човек што прв свесно приоѓал кај нас кон обработката
на литературниот јазик. Пред тоа, верно, се пишувало на
македонски и дури се напечатиле некои книги, но во нив,
засновани на даден народен говор, не гледаме обмислен
напор за изградба на поопшта литературна норма, како
во областа на граматиката така и во однос на правописот.
Сосем поинаку стои работата кај Партенија, човек што
сепак располагал со филолошки познанија.
За колебањето на Партенија во изборот на една
или друга форма сведочи овој пример. Во една своја статија за јазикот, печатена во наставки во „Цареградски
вестник“ од 1857 година, тој вели дека членот требало
да се пишува „за благозвучіе, со о толко, како человѣкъ-о
вмѣсто человѣк-отъ“ (Цар. вест. бр. 316). Така и пишува.
Но веќе во „Свештената историја“, излезена истата година, тој не го спроведува ова свое гледиште, а го зема
членот – от: примеръ-отъ, домъ-отъ, потопъ-отъ и сл.
Патем споменавме за црти от бугарскиот јазик во
учебниците на Партенија. Во некои примери тие не носат
случаен карактер, ами се резултат на смислено усвојување, што – ќе видиме понатаму – се базира на погледот
Партениев за литературниот јазик. Така е со употребата
на релативната заменка во форми: к о й - т о , к о я - т о
итн.: о б л а к ъ к о й - т о с л е г а ш е о т ъ н е б о т о
(29); с и л н и м о ж и , к о й - т о итн. (38). Збирот на
различните влијанија во јазикот на Партениевите учебници се дополнува со лексички заемки, во кои се вклучуваат и ред црковно-словенизми и русизми: по ч т е н і е,
у п о в а н і е, ю н о ш а, м с т и т е л е н ъ, п о н е ж е,
о б а ч е, т а к о ж е, с о д е р ж а н і е, м ь р з о с т ь - т а,
к о н е ц ъ, у г р ю м ъ, н р а в ъ, д а п о л у ч и т ъ, с е
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у ш и б н а, м і р – о т ъ (светот), толко (=само) и цел
ред други. Но и покрај сето тоа западномакедонската основа на тој јазик се изразува надмошно.
3.
Не само на практика што се служеше Партениј Зографски со својот мајчин јазик, ами тој се обиде и теоретски да го постави прашањето за каков треба да биде писмениот јазик што ќе се употребува во Македонија. Тоа
го стори во своите две статии за јазикот: првата излезена во „Цареградски вестник“ во 1857 година, во неколку
наставки почнувајќи од бр. 315 (9 февруари); втората во
сп. „Български книжици“ I, 1, 1858, под наслов „Мисли
за Болгарскій-отъ язикъ“. Со тие статии Партениј истапи
како прв застапник на онаа тенденција да се воведе кај
нас јазик општ со Бугарите, но таков што да претставува
компромис меѓу бугарските и македонските говори. Во
времето кога ова становиште се формулира од Партенија,
бугарскиот литературен јазик беше веќе доста напреднат
во својот развиток. Тој се изградуваше врз основа на источнобугарските говори, најоддалечени од македонскиот
јазик, во кое се одрази една историска закономерност,
зашто Источна Бугарија претставуваше средиште на бугарската економска и културна преродба. Кон крајот на
50-те години од минатиот век нема установеност на бугарскиот правопис, како и на одделни црти во литературниот јазик, но основното прашање: врз кои народни
говори ќе се изградува тој, беше на практика решено од
претходниот книжевен развиток во Бугарија. Тезата што
ја истакна Партениј од основа му противречеше на тој
природен развиток.
Неговите погледи ќе ги проследиме по втората
статија, бидејќи таа го сумира кажаното за устројството
на литературниот јазик во првата.
„И другий пот сме кажале, пак сега кажуваме, почнува Партениј – що за да может да се составит еден
общий писменний язик първо е потребно да излезат на
яве сите местни наречия и идиотизми на язикот ни, върху
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които общийот язик имат да се зиздат: догде се не направит тоа нещо никой не может и неимат право да судит и
да редит за общий писменний язик, основуваещи се на
едно толко, кое и да е оно наречие: и секое подобно суденье, и реденье, како не полно, тьа е суетно и безплодно.“
Овие зборови го изразуваат становиштето дека,
ако се сака да се има еден општ јазик што ќе го усвојат
и Македонците, тогаш не може од него да се исклучат
македонските говори. Партениј оди дури и подалеку, тврдејќи дека имено тие ги содржат сите предимства да се
издигнат на степен на литературен јазик: „Македонското
наречие не толко не требет и не может да бидет исключенно от общийот писмений язик, по добро тьа беше ако
оно ся приимаше за главна негова основа; по тая причина
что оно е по-пълнозвучно, по плавно и по стройно и в
много отношения по пълно и побогато. Представители на
тоа наречие се югозападните страни на Македония.“
Пример за таков литературен јазик, каде што западномакедонското наречје е „главна основа“, Партениј
даде со своите учебници. Тој се спремал, како што кажува во статијата, да издаде за него и граматика. За жалост,
оваа намера не успеал да ја приведе во дело. Една македонска граматика, излезена тогаш, би покажала влијание
во нашиот културно-просветен развиток. Дека пак Партениј можел успешно да ја сврши таа работа, покажуваат
неговите забелешки по одделни јазични прашања. Така
во статијата што ја разгледуваме, по цитираните искажувања, тој дава паралела меѓу македонскиот и бугарскиот јазик, укажувајќи на најважните разлики. Партениј ги
формулираше нив во следните точки:
1) Разликата во акцентот. Таа се состои во тоа што
македонското „наречие“ – „обикновено любит да ударат
в началото на словата, а напротив другото на конец“...
„Овде Македонското наречие се сблизуват со Сърбското“.
2) Во македонскиот не се трпат „следующите шипящи букви ж и ш пред д и т“. Прашањето е имено за
групите жд и шт од прасловенските *dj, *tj, на чие место
во повеќето македонски говори се јавува обично замената
ѓ и ќ: м е ѓ у : м е ж д у, с в е ќ а: с в е ш т а и сл.
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3) Нема исто така редукција на неакцентираните
а, е, о. (Како што се гледа Партениј ги зема главно предвид цртите на западномакедонското наречје: зашто во нашите југоисточни говори редукцијата е силно изразена:
у в ч а р, ж е н т а и сл.
4) Во однос на ъ и ь стои како во бугарскиот само
во едно поднаречје се вели: к о р с т ь, ц о р к о в ь, к о р в ь, п о л н ь, к о р т ь, т о р г а и др. (Од примерите станува јасно дека Партениј мисли не на старите полугласници ами на групите trt, tlt).
5) ѣ > е, а не я.
6) Консонантот х или се губи: о д а, у б а в о, о р о,
а р н о, п и ш е а или о д е а, с т о е а и др.; или преминува во ф: п и ш е ф ъ, ч и т а ф ъ, п р а ф ъ, ф а л а, ф ь р л я; или најпосле во в: у в o, б ъ л в а.
7) Во македонскиот има уште два члена – о в ъ и
о н ъ.
8) При имињата се задржани повеќе остатоци од
старата деклинација.
9) Именките од среден род како поле образуваат
множина со наставката -и њ а: п о л и н я.
10) во 3 л. од сег. вр., еднина, глаголите свршуваат
на -т. Што се однесува за множината тука се наставките
од 3 л. различни спрема поднаречјата.
11) Во македонскиот има глаголски прилог.
12). Најпосле Партениј се запира на судбината од
некогашната носовка ѫ во македонските говори. Рогатата
буква ѫ в Македонското наречие – вели тој – се произносит како чисто а, в некои места како о, на пример, р а к а,
м а к а, л а ж а, к а д е, м а ж и пр. или р о к а, м о к а,
п о т, л о ж а и пр. Толко во едно поднаречие она е сохранила, и тоа толко в горепоменутите случаи, сиреч кога
она е коренна буква“. Во врска со ова Партениј се запира
на крајот од статијата на правописот од ѫ, искажувајќи
се против неговото пишување во акузатив од именките
женски род. Тој вели дека нема сега целиот народ „где му
се сретит вашето ѫ да се приготвляват и настрояват ус-
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тата за да го произнесет правилно“. Исто така е и против
употребата на буквата ы, бидејќи за тоа нема основа во
живиот говор.
Прегледот на разликите меѓу македонскиот и бугарскиот јазик, и покрај непрецизностите, особено во однос на лингвистичката терминологија, ни го открива Партенија како човек што ги уочувал јазичните појави, што
мислел за нив и ги систематизирал. Кај него гледаме познавање не само на родниот говор, ами и на некои битни
особености и од другите западномакедонски говори. Што
се однесува до разликите меѓу македонскиот и бугарскиот јазик, тие се од него наполно правилно установени,
иако во некои случаи, при денешните познанија, можат
да се извршат доуточнувања. Сето тоа ни го претставува
Партенија како прв наш човек со извесна научна концепција за јазикот, со една система од погледи за народните
говори и нивниот однос кон литературниот јазик, човек
што навистина во тоа време можеше да придонесе за разработката на македонската граматика.
Интересни податоци за Партенија како филолог
можеме да извлечеме и од неговата статија печатена во
наставки во „Цареградски вестник“ од 1857 година. Без
намера да го исцрпеме прашањето – зашто тоа е работа на специјална студија што би ја разгледала сестрано
практичната и теоретската дејност Партениева над јазикот – ние ќе истакнеме од таа статија само неколку места,
колку што е нужно за нашата цел. Заправо тука имаме
опит да се скицираат извесни партии од граматиката.
Така во бр. 315 од 9 февруари 1857 се третира прашањето за членовите, а во бр. 322 од 30 март 1857 за промената
на именките.
Во членовите Партениј гледаше накнада за „ущербот“ на нашиот јазик (зашто тој развитокот од стариот
период на јазикот до новиот го сметаше за деградација,
„падение“). Меѓутоа членовите му даваат на јазикот
„особенна изразителност, сила и приятност“.
Од посебен интерес е неговото искажување дека
членот се добил (во бугарскиот и македонскиот) од мешање со грчкиот јазик. Од своја страна и грчкиот претр378
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пел влијание, така што во непосредниот допир се изработило „ново едно построение, образ изражение и проч“.
Дека тоа е така, тврди Партениј, може човек да се увери
лесно со поредба. Оваа претпоставка на Партениј, уште
во 1857 година, кога изучувањето на македонските и бугарските народни говори не беше речи ниту почнато, се
оправда од современите научни испитувања. Историскиот преродбен метод, што на Партениј му бил во главното познат, му спомогнал правилно да го уочи прашањето
за заимните врски меѓу јазиците на нашиот Полуостров,
една материја за која се создаде специјална гранка во денешната лингвистичка, т.н. балканистика.
На ова место ние ќе се задржиме повеќе на тоа
што го изнесува Партениј за македонските членови -ов и
-он, бидејќи тука тој се повраќа пак на прашањето за устројството на „општиот“ литературен јазик, та неговото
становиште ќе ни се подоизјасни. Занимливо е тоа место
и по својот стил што излегува од рамките на спокојното
граматичко расправање: „Ба! какви се тие други членови? ще кажат мнозина, кои от роду не чули за них. Имайте мало търпение и ще се научите, и колко тога требет
да бидет велико ваше удивление и любопитство, ако сте
искренний родолюбец и филолог!“ Ќе видиме понатаму
дека не со голема радост беа пречекани овие „откритија“
на Партенија, кој се чувствуваше како клучар на народната јазична ризница. Туку и самиот тој знаеше оти ќе му
се противстават, па веднаш почнува дискусија со своите
замислени опоненти: „Ну! что? Можат да речат тие, что
първ път слушат за овие вещи. – Ну что? Искаш да ни
ѝ набесиш всиве овие, а?“ – Воля ваша, Господари мои.
Никой никому со сила да дадет не может. Обаче треба да
помниме условието, что едно наречие требет да дополняват другото, где е нужно, за да может с той начин да се
образуват общий писменний язик който да е богат, разнообразен и всем приятен, свой и наш, и назе ще бидет
обида велика, и пак нищо неще да бидет... Вообще работата требет да бидет братски и христиански. Не бойте се,
имат случаи и места, како имаме да видиме подолу, где и
Македонското наречие требет да подражават и другото.“
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Оваа одломка ни дава можност да проникнеме
и во чувствениот однос на Партенија спрема јазичното
прашање. Тој не допуштал дека воопшто Македонците
треба да се согласат да примат писмен јазик далечен од
нивниот народен јазик. Секое слепо подражавање од македонска страна на јазикот од „горните Болгаре“ тој го
наречува малку подолу „безумно и несправедливо“. Го
разбира, значи, како едно потчинување, недопуштимо,
кога „македонското наречие“ содржи во себе такви убос
ти и богатства. Создавањето општ јазик не може да се
постигне со налагање од бугарска страна, ами со „братски и христиански“ компромис. Инаку Партениј не гледа никаква можност да се прими таков јазик, а само на
Македонците ќе им се нанесе „обида велика, и пак нищо
неще да бидет“. Тоа значи дека Македонците на друго
нема да се согласат. Веќе ваквото становиште покажува
јасно каква опозиција се јавуваше во Македонија наспрема проникнувањето на бугарскиот литературен јазик. Изненадува тоа што имено Партениј зеде такво становиште,
тој што беше со помошта на Априлова примен за руски
стипендијант и што, како семинарист, се движел во одеската бугарска средина и после како општествен работник, во Цариград. Тој имал барем време и можност да
свикне со источнобугарското наречје. Но, како што гледаме, тој ја чувствувал убавината на својот мајчин јазик и
имал причина што не можел да се откаже од него.
Со тоа што го изложивме досега, можеме да стекнеме претстава за Партенија како изразител на една тенденција во нашиот културно-просвете живот кон 60-те
години, општествената подлога на која ни е позната, како
и за системата на неговите погледи за литературниот јазик. Знаеме дека становиштето негово одеше во директна спротивност со природниот развиток на бугарскиот
литературен јазик. Затоа и се пречекаа статиите на Партенија, како и двата негови учебника, со остра критика
од бугарска страна. Тоа го означи почетокот на борбата
против тенденцијата застапувана од Партенија, а да не
говориме за тенденцијата застапувана од македонистите,
кои воопшто го отфрлаа бугарскиот јазик. На одгласот
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што го предизвика меѓу бугарските книжевни и културни
работници становиштето Партениево – ќе преминеме во
следниов оддел.
4.
Веќе во бр. 336 на „Цареградски вестник“ (од 6
јули 1857) наоѓаме негативен одѕив за статијата на Партенија: „Ми познаваме – вели авторот (Б. Петков) – че той,
който ни съвятува в. Ц. Вестник да въведем члена о, нему
ако ся види противен старии член тъ, то ще му ся види
и личното местоимение азъ и спомагателний глагол щѫ
щещъ ще. Немо по-право ще ся види я вместо азъ, кьемъ
(както и пише) вместо щемь и др. които изречения са своиственни на сръбский язик.“
Два момента овдека треба да се изделат: 1) дека
никаква отстапка не треба да им се прави на Македонците во однос на јазикот, зашто една отстапка ќе повлече
друга; 2) дека македонизмите се заправо својства на српскиот јазик па е исклучено да се земаат предвид.
Ќе видиме дека ова како аргумент ќе се повторува
и понатаму. Наспроти тоа Б. Петков тврди дека „Ближните места до средний Балкан и от двете страни на Тракия и
са съхранили най чист Българский язик, който най малко
е отстъпил от старий писмений.“ При оној авторитет што
го имал тогаш старословенскиот црковен јазик, необично
важен аргумент бил да се истакне поголемата близост на
дадено наречје до тој јазик. Затоа и се поставува овдека таква теза. Но баш од македонска страна, и особено
од страна на македонистите, се изнесува сосем обратно:
дека македонските говори се што потекнуваат директно
од стариот писмен јазик и што зачувале поголеми врски
со него.
Како што знаеме, потоа, во почетокот на следната
1858 г. се напечати статијата на Партениј во сп. „Български книжици“, каде што тој ни најмалку не отстапува от
своето поранешно гледиште. Да покаже дека наоѓа одѕив,
тој испраќа до редакцијата на „Български книжици“
едно приватно писмо што го добил од некого Констан-
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тин Рајнов од Пловдив, судија. Писмото е адресирано со
10.I.1858, Цариград, а печатено во бројот од 31 јануари
истата година. Во него се фали јазикот на „Свештената
историја“: „Толко ми е жал че не мога и аз да го подържа,
а јоще по много бище ми жал ако би видел Вас, Господине, да ся удалите от то Ваше матерно Мацедоно-българско наречие, кое, по мое мнение, превъсходи всите наречия български относително на благогласието и сладостта
си, и кое из тая причина, става особливо сходно на стихотворение“ (с. 46).
Но по сѐ искажува дека единствено со таа поткрепа во Цариград и си останал Партениј.
Нападите против него носат разбрана жолчност.
Така, се чини, на него (и сигурно на некои други Македонци околу него) се однесува подбивот од П. Р. Славејков во
„Нова мода календар за 1857“: „Няколко Арнаутски списатели са събрали и наддумалиса да съставят на българите Грамматика. – Зоти море зоти, Бугарско Грамоти – уще
ке следуе“ (с. 11). За вакво подбивање ќе има дискусија и
подоцна, што ќе видиме, кога ќе говориме за дејноста на
Кузман Шапкарев.
Најпосле во „Български книжици“ од 15 септември 1858 г. излегува краток, но остар одѕив против јазикот во Партениевите учебници. Рецензентот го наречува
тој јазик „една размеса от Български и Сърбски“, „Българско-Сръбско наречие“. Зборува за тоа дека граничните
говори се секогаш смешани и затоа не можат воопшто да
се земат предвид при изградбата на литературниот јазик.
Ги осудува – целејќи се разбира на Партенија – тие што
„искат да наложат как поправо тяхното наречие товар на
всите Българе: нечта, които, докле ся изравнят в Българската книжнина, щат докарат не малко вреда на успеха
ѝ“. Затоа на Партенија му се дава следниот совет: „Отец
Партений, на който с голяма почест целуваме десницата, нека дадат воля да забележим, че си няма местото да
пише някой книга за цял народ на едно местно наречие,
а по право тряба да гледа по многото души как говорят, и
така може да ползува и да ся ползува.“
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Ете каков можеше да биде единствениот отворен
одговор од бугарска страна по однос на тоа што го бараше Партениј. Установувањето на „општиот“ литературен јазик не го разбираа таму во смислата што тој му
ја придаваше, ами просто како примање во Македонија
на бугарскиот литературен јазик изграден врз основа на
источнобугарското наречје. Не можеше збор да има за
некаков компромис, ами за тоа во што Партениј гледаше – налагање. Па што означуваше тоа? Означуваше дека
напорите на Партенија да се дојде до еден општ јазик, во
кој и македонските говори ќе имаат свој дел – беа однапред осудени на неуспех. Аргументите што за прв пат ги
изнесе Партениј, ќе се издигаат попосле и од други наши
луѓе. Но во крајна линија остануваше само еден избор:
или примање на бугарскиот јазик (соодветно: на српскиот) или изградба на самостоен македонски литературен
јазик. Како што знаеме и доживуваме, историјата ја додели победата на вториов правец.
Биографот на Партенија, Лазар Димитров, дава
ваков коментар за реакцијата против учебниците на Партенија: „Лесно се обяснява, защо са рецензиите върху
книгите на Партения остри: не се харесвало на тогашните книжновници в Цариград, които били исключително
из Тракия и Мизия, да се застъпи и македонското наречие
в книжовния език, който се създавал тогава, едно, защото не го познавали и го считали нещо като смесица от
сръбско и българско наречие, и друго, да не се създаде
течение в македонската среда от учени за прокарване и
налагане западно-българското наречие (!) като книжовно,
толкова повече, че такъво течение вече имаше: първите
книжовници – Кирил Пейчинович и Йоаким Кърчовски
бяха турили начало на такъв стремеж. От тая школа са и
Кос. Джинот от Велес, Г. Пърличев от Охрид и Р. Жинзифов. Най ревностен и опорит ученик на тая школа е Х.
Партений“ (Изв. на сем. – София 1904/5, с. 378-9).
Ние особено го поставуваме акцентот на последното тврдење. И навистина би било сосема погрешно да
се мисли дека истапувањето на Партенија по јазичното
прашање било појава единична и случајна. Тоа си има
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свое одредено место и своја причинска врска како со тоа
што беше сторено на книжевното поле кај нас порано,
така и со тоа што тогаш се имаше и што попосле дојде.
Кирил Пејчиновиќ и Јоаким Крчовски покажаа дека на
наш народен јазик може да се сочинуваат книги. Не треба да ги изгубиме од предвид исто така оние ракописни
зборници на народен говор од првата половина на 19 век,
што кај нас се пишуваа и препишуваа, често со грчка азбука, а што придонесуваа за утврдувањето на македонскиот народен јазик во книжнината. Составувач на едно
такво зборниче од 1841 година беше и Димитар Миладинов (Сб. БАК, IХ, 1918, Документи и бележки с. 17). Сето
тоа создаваше една писмена традиција што Партениј сакаше да ја продолжи.
Не можеме да го сметаме Партенија осамен со неговото гледиште за јазикот ниту во времето кога го изнесува. Напротив, сѐ не уверува дека Партениј беше човек
кој му даде гласност на едно становиште што го имале и
другите наши издигнати луѓе од кругот на Д. Миладинов.
Во „Български книжици“ III, август 1860, се говори за
„притязания“ од страна на на Македонците „че не им ся
зема в счет наречието“. Сета книжевна практика на тогашните наши книжевни работници – на Миладиновци,
Рајко Жинзифов, Григор Прличев, ни открива едно упирање кај нив да ја примат источнобугарската јазична норма. Не можеме тој факт да го објасниме само со тоа што
просто ете не успеале уште да го совладаат бугарскиот
литературен јазик кој се наоѓал во периодот на своето
оформување. Се работи за становиште – изнесено најаве
од Партенија. Интересна е во оваа смисла судбината на
нашите први поети. Да не говориме за Константин Миладинов кој во своите песни го искористува јазикот на нашата народна поезија, постигнувајќи така жив израз. Но
ете го Рајко Жинзифов – тој најдалеку отиде во компромисот спрема бугарскиот јазик, и сепак до крајот остана
доследен во спроведувањето на ред македонски црти во
својот јазик. Така тој создаде јазик исконструисан (по рецептот на Партенија) што денеска најмногу ни пречи да
ја восприимаме неговата поезија. Во сосем друг правец
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бараше Гр. Прличев (иако во 1868 година беше одил во
Цариград специјално да учи бугарски при Ив. Најденов.
Тој се занесе од фикс-идејата да создаде јазик општословенски. „Знам оти е фантазија – вели – но и нужда велика
е“. Така овој високо надарен поет го закопа својот талент
не можејќи да го најде правиот пат во тоа што е тело и
душа на поезијата – јазикот. А сето ова барање и лутање
кај тие луѓе сведочи дека нив не ги загреваше бугарскиот литературен јазик. Во Бугарија, меѓутоа, нивни современици беа такви поети како П. Р. Славејков, Хр. Ботев
и Ив. Вазов, што ја издигнаа високо бугарската поезија.
Но идеше време и во Македонија да се роди уметничка
поезија на оној јазик на кој народот пееше толку убави
песни.
Нека се вратиме сега пак на Партенија. Тој му беше
ученик на Д. Миладинов во Охрид во 1835-та г. Се среќавал со Димитра и попосле, кога се вратил од Русија. Тогаш, според Л. Димитров, тој „Минал през Охрид, срещнал се с кратковременния си учител Дим. Миладинов. По
покана на Партения и последният заминал за Дебйр, а от
там в с. Галичник. Колко време стоял там Дим. Миладинов, не се знае, но сигурно освен като гост бил поканет от
Партения и с агитационна цел“ (пак таму, с. 361). Секако
тие двајцата во својот контакт не можеле да го преминат
толку важното прашање за литературниот јазик. Во секој случај знаеме дека Д. Миладинов, бидејќи учител во
Прилеп во 1856-7 година, вовел настава на македонски
јазик, а малку подоцна, од Кукуш, му пратил на К. Шапкарева во Струга доста „Свештени истории“ од Партенија Зографски (Автобиографија, Мак. прег. III, 2, с. 58).
Д. Миладинов и предавал по книшките на Партенија и ги
распространувал. Близу до умот е да претпоставиме дека
тој го делел становиштето на Партенија за јазикот.
Како биле примени учебниците на Партенија
во нашиот народ? За тоа имаме вест од перото на Рајко
Жинзифов, во она време помошник на Д. Миладинов во
Кукуш: „Родителите – вели Жинзифов – не можеа да се
нарадуваат кога ги слушаа своите деца да им читаат од
Свештената историја на Отец Партенија, кој попосле ста-
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на владика по барање на кукушаните, и ним не им требаше да прашаат што е напишано во книгата, зашто сами го
разбираа тоа што се читаше.“ (Од статијата за Миладиновци, спред преводот од руски, печатен во „Българска
илюстрация“, 1880, св. 8, с. 21).
Одѕивот на народот бил, значи, сосем поинаков одошто во тогашната цариградска бугарска средина. Тоа секако го насрчувало Партенија да стои и понатаму на своите
позиции. И навистина, дека тој не се поколебал пред критиката, покажува фактот, веќе споменат, што во 1860-та работел да се отвори печатница во Солун за да се печатат книги
„на македонский язик за овдешните жители“.
5.
Се разбира дека појавата на „македонските учебници и становиштето во однос на „општиот“ литературен
јазик, формулирано од Партенија Зографски, беа само
симптом за нешто подлабоко заложено во тогашниот наш
живот. Што треба да гледаме заправо зад сето тоа? Треба да гледаме стремеж кај нашето граѓанство, кај оној
дел што ја прифаќаше бугарската кауза, да биде третирано како рамноправен партнер, да се зачитаат неговите
погледи и чувства и во однос на културно-просветните
прашања. Речено уште појасно: тие луѓе сакаа да соработуваат со Бугарите; тие се согласуваа да се води борбата
против грцизмот под името на една општа бугарска кауза;
но исто така како што не се согласуваат да се импортира
бугарскиот јазик во Македонија, ами бараа да се направи
еден „општ јазик“ – пола напола, да не му биде никому
криво, исто така – велиме – тие не се согласуваа да се
освојат македонските пазаришта од страна на бугарската
буржоазија. Нашите трговци нејќеа, откако ќе бидат истуркани Грците, нивното место да го земат Бугарите. Tие
сакаа сами да се наместат пошироко во Македонија. Та
тоа што излегуваше најаве на културното поле, во однос
на книгите и училиштата, беше заправо само проекција
на тоа што стануваше секидневно, не така видно, в чаршија на пазарот, на економското поле.
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Се поведе заедничка борба против Цариградската патријаршија со крајна цел да се извојува самостојна
црква. Но не можеше веќе пред луѓето да не се јавува прашањето каква ќе биде таа самостојност. Кој каква полза
ќе има од таа самостојност, кој какви позиции и каков дел
треба да зема и во текот на самата борба.
Дека луѓето кај нас така мислеле и дека не можеле
инаку да ја прават сметката, ние ќе покажеме со материјал и понатаму во нашето расправање. Но достаточна
јасност на прашањето фрла и една статија што сега ќе ја
цитираме, излезена во в. „Македонија“ од 23 јуни 1870та година. Таа е озаглавена звучно – „Един глас за всичка
Македония“. Во моментот кога веќе со царски ферман се
одобрило основањето на Егзархијата, таа статија иде да
напомни како мислат Македонците да се устрои новата
црква и што очекуваат од неа. Кога се подвлекува важноста на султанскиот акт, се вели дека „тая висока милост
небиде само исключително до Българите, но също ся и на
Македонците чрез 10-йт член, чрез когото ако си покажат всичките или 2/3 желанието си, ке сполучат съeдинение с Бъл. Църква. Н ъ п р е д д а с е с ь e д е н и м е
мислиме и длъжност наша считаме да
г и п и т а м е и д а н и к а ж а т, к а к о к е п а с т и р у в е т, с п о р е д Е в а н г е л с к а т а з а п о в е д
л и, и л и к а к о щ о д о д е н е с к а п а с т и р у в а л е г р ъ ц. В л а д и ц и т и р а н с к и и д е с п о т и ч е с к и. Защо како що ни помирсвит още от сега
ке да склонвит кън това й пусти деспотизм. Но за това
не је срамота да ни кажит оти така ке бидит, барим да не
си бухтаме главата суетно, т а н а п о с л е д о к п о г о л е м и г л а в о б о л и я д а и м а м е, в ъ п р о с и
М а к е д о н с к и“.
Тука се веќе изразени противречностите и тоа во
моментот на создавањето на Егзархијата. Од македонска
страна се поставува еден основен услов за да се присоединат Македонците кон неа: да не биде централистички уредена. Зашто во таков случај се знаеше дека сета власт ќе ја
приграбат крупните бугарски трговци во Цариград, поврзани тесно со турската власт, тие што попосле во ослобо-
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дената Бугарија се оформија како конзервативна партија.
А да ја земат тие управијата, значеше да се распоредуваат
и во Македонија како сакаат. Затоа и се предупредува во
статијата, и се заплашува дури со „въпроси македонски“,
а што значи – со раскинување на соработката. Нашите трговци и еснафи бараа демократска уредба во Егзархијата,
кога тие преку своите општини би можеле да имаат полна
контрола на работите во Македонија. Но нашето граѓанство
имаше една несреќа – тоа беше слабо како класа. Тоа беше
искористено во своите очекувања – на крајот на краиштата во Егзархијата надвлада централизмот. Отаде уследија
натегања меѓу нашите општини и Егзархијата, отаде и самостојното движење на македонскиот народ, раководено
од Внатрешната организација, се јави кон 90-те години на
минатиот век, отпрвин како борба против Егзархијата.
Кога човек вака, по податоци од времето, ќе се запознава какви сметки си правеле во реалноста луѓето, постапувајќи вака или инаку, ќе му се покажат во сета своја
надуена поза националистичките декламации од родот на
онаа што ја искажува Симеон Радев – дека „необузданият
патриотизъм на българите, мистериозният и дълбок инстинкт, който свърва една към друга всичките части на
това племе...“ – ги влечел и Македонците да се соединат
во Егзархијата (Македония и българското възраждане въ
ХIХ вѣкъ, часть III с. 454). Станува на тоа место збор за
народни собор во јануари 1871 г., кога требаше да се прими уставот на Егзархијата и кога стана прашање дали да
се допуштаат македонските делегати на тој собор или не,
бидејќи со ферманот прашањето за повеќето македонски
епархии се оставаше да се реши допрва со плебисцит.
„Дохаждаме до най-важния психологически момент на българското движение“ – вели Радев за тоа. „От
обрата който ще вземе то, ще зависи бъдещето му за дълго време. Ще пожертвува ли то Македония от страх пред
схизмата и от послушание към Русия? Или ние ще видим,
за да се запази Македония за Родината – майка, че то ще
пренебрегне и ударите на църквата и гнева на огромната
империя? Тежък е моментът, когато един народ трябва да
се попита, къде е неговият дълг...“ (пак таму, с. 453).
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Во малку поинаква светлина, меѓутоа, ни се претставува „необузданиот патриотизам“ и „мистериозниот
инстинкт“ и зовот на „Родината-мајка“, во една дописка
до в. „Македонија“ од 1871-та каде што еден Македонец
се жала дека „и от представителите некои си... искат да
не остават да присъствуват Македонските представители
в народнийт събор в който ще ся разгледва органический
устав на самоуправляемата ни Българска Екзархия, и да
исказват за доказателство на туй честно свое мнение такви нелепи причини каквито са на пример тези: че Македонските представители не бивало да присътствуват в тоз
събор, защото уж щели да претендират да искат да стане
седалище на Българский Екзархат Охрид? Или че щели
да искат особита иераршия? а еще по-логично че Македонците на са били Българи но Цинцари и пр.“
Станува јасно дека во „најважниот психолошки
момент на бугарското движење“ некои сакале да си ја
свршат работата зад плеќите на Македонците (што тука
да излегуваат и тие со некакви барања, да има повеќе
главоболија!). Во тој најважен момент се изрази заправо
кај еден дел од бугарските претставители тоа што стана
понатаму метод на Егзархијата во Македонија – да управува без да слуша никакви народни претставители. Многу скоро ќе се чујат против неа поплаки од Македонија.
Во „Македонија“ од 18 јули 1872 веќе стасуваат од Велес
неарни вести за егзархиските дејствија. Велешката епархија, имајќи 6500 венчила, требало да му дава плата на
архиерејот во висина од 45000 гроша. „Не знаем от де
ще излезе това количество, а башка пак по 2 гр. за венчило, за екзархийский ковчег и други 2 гр. за епархийский
ковчег.“ Во истото време Самоковската и Ќустендилската
епархија, со по 30.000 венчила, плаќале исто толку колку
што Велешката – 45.000 гр. „Какво сравнение! Чудна правица!“ – извикува дописникот. Егзархијата, сосем јасно,
стана орудие за проникнување на бугарската буржоазија
во Македонија; по ослободувањето на Бугарија таа си ја
засили во тој поглед улогата. Надежите што ги полагаше
македонскиот народ во Егзархијата не се остварија.
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Но да се вратиме сега назад на Партенија Зографски и да се прашаме што станувало со него во овие времиња. Филип Томов, во цитираната порано статија, сооп
штува дека на 8 ноември 1874 г. д-р Стојан Чомаков му
пишувал на велешкиот владика Дамаскин меѓу другото
и ова: „Чухте може бити за добродушния преосвещенейший Партений, че ся изгони от Шаркьои и стои днес преследван от правителството, та че и от екзархията“ (Мак.
пр. Х, 1 и 2, с. 96). „Огорчен бил много Партений – кажува Л. Димитров – и не споменавал в службите името на
екзарха, а на синода. Обаче лесно е човек да се догади.
Той е бил едничък от Македония между толкова души
от Тракия и Мизия“ (цит.ст., с. 371). Во последниве зборови наоѓаме едно указание за тоа што го говоревме во
врска со општествените позиции на бугарското и нашето
граѓанство. „Главната причина обаче на тия отношения
между Партений и сегашния екзарх е бил стремежът на
последния да централизира духовната власт в свои ръце,
което днес е факт“ (пак таму, с. 371).
Што се однесува до неговата борба на книжевното
поле: „Усилията на х. Партения не можаха да се увенчаят
с успех. Той е предвиждал това, та с тъга на душата склопил очи, уморен от грижи и неволи“ (пак таму, с. 379).
КУЗМАН ШАПКАРЕВ И ДРУГИТЕ
СЛЕДБЕНИЦИ НА ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ
1.
Работата почната од Партенија Зографски не замре. Наскоро, во 60-те години, се јавија негови следбеници, составувачи на македонските учебници, меѓу кои
највидно место зема познатиот собирач на наши народни
умотворби охриѓанецот Кузман Шапкарев (1834-1908).
Од 1868 до 1874 година Шапкарев издаде осум
такви учебници. Во истото време самиот тој се искажуваше печатно по прашањето за литературниот јазик кај нас,
а и за неговата работа се водеше дискусија во тогашните
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бугарски весници. Сето тоа го истакнува Шапкарева тогаш како централна личност во македонското учебникарско дело, та затоа и нашето расправање во оваа глава ќе се
однесува повеќето за него.
Кога ќе се запознава човек со тоа што го правел
Шапкарев, со тоа што го кажувал и што други го кажувале за него – не може да не забележи битни противречнос
ти во неговото држење. Излегува како тој да стоел на не
помалку од три становишта што можеме кратко вака да
ги формулираме: 1) Шапкарев бил наполно на линијата
од Партенија – за создавање на еден „общий българский“
јазик, како компромис меѓу бугарскиот и македонскиот;
2) Шапкарев во јазикот на своите учебници гледал само
посреден степен, за полесно да можат да се доближат Македонците до бугарскиот јазик што го чувствувале далечен; 3) Шапкарев бил запален македонист – што значи
дека ги сметал Македонците за одделен народ кој треба
да има и одделен литературен јазик.
Како да се помират овие три така различни гледишта кај еден исти човек? Одговорот се отежнува од тоа
што досега немаме поопстојно испитување за животот на
Шапкарева и особено во времево што нѐ интересира; но
сепак ни се чини дека нема да бидеме далеку од вистината, ако кажеме оти тој пливал меѓу познатите две течења,
изразени кај нас во 60-те години – идејата бугаризам и
идејата македонизам (како би се рекло тогаш), гледајќи
да биде арен и со едните и со другите, веќе според местото и моментот. Порано грчки даскал, елинист, Шапкарев
се лулеал меѓу двете струи што се набележуваат во нашиот живот во споменатиот период. Мислиме дека материјалот што ќе го обработиме понатаму, ќе го поткрепи
достаточно нашето тврдење.
Шапкарева со право можеме да го наречеме следбеник на Партенија во неговата учебникарска дејност.
Примерот Партениев му стоел пред очи. Веќе споменавме порано дека тој преку Д. Миладинова се запознал со
учебниците на П. Зографски и се служел со нив во наставата. И при составувањето на своите учебници по нешто
од нив искористувал. Така во букварот од 1868 година тој
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ја дава максимата: „Всекиму требит да му е мил и свойт
язик, на кого що се родил и да учит книга първо на него, а
после ако имат време, нека учит и на друзи язици“ (с. 45).
Оваа мисла е позајмена од Партениевото „Началное учение“ каде што гласи: „Учи напред книга на свойт язик,
после, ако имаш време, учи и на други язици“ (с. 33).
Гледајќи во Шапкарева со право директен следбеник на Партенија Зографски, и неговата работа, природно, треба да ја разгледуваме како одраз на истите оние
услови што го одредија ставот на Партенија. Но сето тоа
во времето кога истапува на сцена Шапкарев е поизразито, бидејќи тоа се годините непосредно пред создавањето
на Егзархијата.
Најпрвин ќе се обидеме да дадеме извесна претстава за тоа време во врска со движењето за посебни учебници во македонските училишта – преку спомените на двајца
Бугари што при крајот на 60-те години живееле во Македонија – Никола Ганчев Еничерев и Стефан Салганџиев.
Еничерев, родум од Панаѓуриште, учител во Прилеп од 1866 до 1878 година, го оптужува Шапкарева дека
создал јаз меѓу Македонците и Бугарите со своите учебници: „К. П. Шапкарев бе в състояние да направи много
нещо за по-лесното изучаване на новогръцкия език, ако
съставеше за това кратка граматика, читанка, разговорник и други пособия. Но той не стори това, едно че се
изискуваха големи материални средства, с които не разполагаше, а друго той тогава бе цял погълнат от спекулативната мисъл, да изкара за себе си по-голяма парична
полза, като помакедончи издадените од Дановата книжарница учебници, с причастия на а й к и или и щ е м
и с диалектични македонски думи и фрази. Тъй преправените учебници той агитираше пред македонските общини да въведат в училищата си. С това се породи едно
глухо ръмжение против горнебългарското наречие. За
скоро Шапкарев доби последователи в лицето на Д. В.
Македонски, а пък някой си Мачуковски същевремено за
да се пери по вестниците, че се тъкмел да издава и граматика на македонското наречие. От това се завърза една
препирня по вестниците (в. „Право“ год. V, бр. 40 и 45).
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Тогава Петър Иванов от Ст. Загора с ред статии в в. „Право“ (1872) добре ги изобличи и ги принуди да се спотаят“
(Спомени от моето учителство в Прилеп, СбНУМ ХХ,
1904, с. 21-22).
Овие редови добро нѐ уведуваат во работата на
Шапкарева и одгласот што го наоѓала. Но во нив мора да
се внесат некои корекции.
Димитар В. Македонски, за кого што стана збор,
почнал да ги издава своите учебници малку пред Шапкарева, така што не можеме да го сметаме како негов следбеник, ами како човек што истовремено дошол да задоволи една назреана општествена потреба. Македонски (?
– 1898) беше родум од с. Емборе, Кајларска околија. Се
учел во Цариград, а после учителствувал во Влахо-Клисура, Струга и Битола. Тој издава три учебника и тоа: 1)
Кратка Священна Исторія за училищата по Македоніѫ,
Цариійградъ, въ печатницѫтѫ на Македоніѫ, 1867, 80м, с.
32; 2) Букварь за употрѣбеніе въ македонскы-те училища,
1867; и 3) Скратенъ православень катахизисъ, Преводъ
отъ гръцки, Цариградъ, печатница на в. Македонія, 1868.
Од учебниците на Д.В. Македонски можевме да
дојдеме само до Кратката свештена историја (другите ги
цитираме по описот на В. Погорелова). Книшката е пишувана во форма на прашања и одговори. Потекнувајќи
од човек од Јужна Македонија таа е интересна пред сѐ со
тоа што ја сврзува во јазичен поглед со другите наши тогашни учебници, објавувани сѐ од луѓе од Западна Македонија (П. Зографски, К. Шапкарев, Ѓ. Пулевски). Таа покажува дека најлесно се обопштувале оние македонизми
што се посреќавале со особеностите на црковнословенскиот јазик. Авторитетот на црковниот јазик спомагал
и за нивното восприемање. Така и Д. Македонски скоро
редовно ја употребува формата за 3 лице едн. сег. време
со наставката -т (м о ж е т ъ, с т о р и т ъ, м и л в а т ъ).
Има во јазикот на Македонски и такви елементи
што несомнено укажуваат на врска со јазикот на другите
наши учебникари. Така тој употребува: с е д о м ъ, п о т е м ъ (после), па неколку пати форми на – а е т, како
с о х р а н я в а е т ъ, особености карактеристични за ја393
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зикот на П. Зографски. Од друга страна, како и Шапкарев
малку подоцна (од 1869 г.), пишува: д о б р у в а я т ъ, се
м и л в а я т ъ и сл., а освен тоа ги употребува и ваквите типично охридски форми: се к а ж в и т ъ , с е п а м е т в и т ъ. За забележување се и овие особености од западните говори: е т ъ, с е (покрај с а), о в а. Се разбира,
на некои вакви форми Македонски можел да свикува и во
директен контакт со луѓе од Западна Македонија, особено со оние што и самите пишувале или се интересирале
за обликот на писмениот јазик.
Во книшката на Македонски се среќаваат и некои
особености на неговиот роден дијалект. Не навлегувајќи
во подробности, ќе го забележиме карактеристичниот
изговор ч е ш а (чаша), па некои случаи на редукција на
вокалите: д у х у в е, н и в о л и, и с т у л к у в а м ъ, и од
лексиката зборови како: г р е д е х а, с е у р в а (слезе),
д и б о т ъ (дното), у м р е ш к а (смрт) и др.
Во неколку случаи Македонски ги објаснува некои зборови со синоними употребувани во различни
дијалекти. Така покрај у б и л ъ го дава и зборот о п р а л ъ, покрај к л а л ъ – т у р и л ъ, покрај а р м а с а н а –
с в ъ р ш е н а. И во ова се гледа грижата да се олесни разбирањето на текстот за учениците од различни краишта.
Враќајќи се пак на искажувањето од Еничерев за
Шапкарева, треба да го отфрлиме како неточно тврдењето дека по критиката од П. Иванов нашите учебникари се
спотаиле, зашто две години подоцна самиот Шапкарев го
издава својот буквар, но сега не во Цариград, кај што беа
излезени другите негови книшки, а во Солун.
Не е верно, исто така, дека Шапкарев лично, со
своите учебници, станал првопричината за она „глухо
ръмжение“ како што се изразува Еничерев, против воведувањето на бугарскиот јазик во македонските училишта.
Работата, знаеме, стои сосем обратно. Такво настроение
имало во самиот народ, а Шапкарев се јавил како лице
што помалку или повеќе одговорило на тоа настроение.
Шапкарев можел добро да се увери од својата учителска
практика каков одглас во народот наоѓале учебниците на
Партенија и како нерадо се примале учебници на бугар394
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ски јазик; како разбрани им биле првите на децата, а како
тешки вторите поради јазикот. Еничерев го карактеризира како користољубец; и да е така, не е тоа битното. Ние
заклучуваме со право дека иако недоследен, иако нерешителен во своите изводи, иако карактер ломлив, каков
што го знаеме Шапкарева и од понатамошната негова биографија, тој во еден одреден момент го изразил – иако
непотполно (по објективни и субјективни причини) – настроението што постоеше во македонскиот народ, да се
предава во неговите училишта на јазик негов, што му е
најубав и најразбран.
Приемот што го наоѓаат книшките на Шапкарева
сведочи за тоа каква важна културно-историска појава
имаме пред себе. На едно место се соопштува дека тие
„скоро се распръснали по цяла южна и средня Македония и за малко време се исчерпили, та станало нужда и
за второ тяхно издание. Те направили цял преврат в ония
места на областта, в които до тогава в училищата им владеел гърцкий език“ (Ил. Свѣтлина, јуни 1898, кн. VII, с.
2). Самиот факт што за неколку години (1867-1875) од
Шапкарева, Д. Македонски и Ѓ. Пулевски (за кого што ќе
говориме подолу) – се издале 13 македонски книшки, говори за значајноста на појавата. За книгата од Шапкарева
„Св. Посланичник“ (1870), според списокот што е даден
во неа, имало 1270 спомошници, и тоа, распределено
спрема места: Кукуш – 465; околните села – 75; кааза Карадаг – 153; кааза гевгелиска – 82; Охрид – 124; Паланка
Струга – 30; околни села – 47; Ресен – 18; Битола – 51;
Прилеп – 6; Кавадарци – 25; Ватоша – 19; Неготино – 12;
с. Прждево – 6; Штип – 21; с. Мировци – 2; Дојран – 12;
с. Порој Долни – 12; с. Порој Горни – 18; Сер – 20; Солун
(и селата) – 16; округ воденски – 74.
Овој број е навистина завиден за времето кога е
излезена книгата. Нека споменеме дека во истото време
бугарските цариградски весници имале ваков тираж: Македонія – 1100; Право – 700; Турція 500 (види: Зорница,
евангелско периодическо списание, 1869, бр. 5, с. 40).
Движењето за воведување македонски учебници во
училиштата не можеше да оди одделено од развивањето
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на македонска свест во народот. За тоа, како и за опсегот
на движењето, нѐ осветлуваат донекаде податоците што ги
наоѓаме во книгата на споменатиот погоре Стефан К. Салганџиев „Лични дѣла и спомени“ (Пловдив, 1906), каде
што се засегаат работите во Солун кон крајот на 60-те години на минатиот век. Салганџиев бил испратен во Солун
од Настојателството на Цариградското читалиште за редактор на бугарскиот дел во официјалниот весник „Селјаник“. „През всичкото това време на пребиването ми в Солун на длъжност и не, моята дейност се състоеше главно
в изучването положението на Българското дело в него и в
целия Вилает и да изпращам на Цариградското Читалище
рапорти за хода му“ (с. 26). Еве што кажува Салганџиев за
работата што директно нѐ интересира. Тој расправа како
извесни членови на Солунската општина, на чело со охриѓанецот Д. Паунчев, трговец-комисионер, Георги Динката и познатиот книжар и печатар Киријак Држилович – повеле борба против некој си Божков, бугарски учител пратен во Солун и издржуван од Цариградското Читалиште.
Тоа се доведува во врска со фактот што, спрема зборовите
од Салганџиев: „В това време бе завеял оня вятр, на отдавна замисленият план от някои учители из западна Македония, според които Македонската младеж да се ограничи да
се учи и развива изключително на Македонското наречие
и за тая цел бяха започнали да издават и издадоха няколко
учебници на това наречие, част от които бяха складирани в
магазата на едного от Божковите гонители.
Това даде на мнозина да вярват (между които бях и аз),
че Божковото гонение става с цел да бъде заместен с едного
от тия учители, проповедници на горнята идея“ (с. 34).
За нов учител бил наместен некој роднина на Д.
Паунчев од Охрид. Салганџиев вака го опишува: „той
бил от майка българка, а баща куцовлах-цинцарин, а сам
говореше български съвършенно неправилно. Когато
биваше запитван, на коя от помянатите две народности
принадлежи, той отговаряше: „Я ни сум ни бугарин, ни
грк, ни цинцарин; я сум чисто Макидонец, какви су били
Вилип и Александри Македонски и Аризтотел вилозов“.
На това, смес-народност, светило, бе поверено ученето на
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българските деца в Солун на матерния им язик, само незнаяще български“ – се провикнува Салганџиев.
Нека се потсетиме дека во лицето на солунските
граѓани што ги споменува Салганџиев како зафатени од
„оној ветар“ – ги среќаваме луѓето со кои во 1860 година
работеше Партениј Зографски, кога сакаше да отвори печатница во Солун. Гледаме дека неговото влијание на нив
не исчезнало, ами тие истапуваат како група и при крајот
на 60-те години. Георги Динката, голем пријател на Д.
Миладинова, и самиот сочинувал учебници, со кои се
служел во својата практична учителска работа (Шопов,
цит. стр. 447). Во зборовите пак на учителот ние токму
имаме пројава на македонска свест, нешто што сигурно
не било ограничено само на тој „смес-народност“ човек,
ами што било изразено – ќе видиме – во тоа време и кај
многу луѓе, така да се рече, чисти и по мајка и по татко.
Од 1869-71 година во Солун учителствува и Венијамин Мачуковски, родум од селото Мачуково (Гевгелиско), учел во Русија. Тоа е оној Мачуковски, за кого
Еничерев велеше дека фатил „да се пери по вестниците,
че се тъкмел да издава и граматика на македонското наречие“, што сакал, значи, да ја оствари идејата изнесена
десетина години пред тоа од Партенија Зографски.
Коментирајќи го неговото идење за учител во Солун, Стефан Салганџиев вели: „Тряба да забележа, че с
заемането учителската длъжност от г. Мачуковски, всеки казваше, че като роден Македонец новия учител ще
задоволи претенциите на известния кружок – да се преподава на учениците по македонското наречие, претенции, несподелени од другите Солунски граждани извън
кружока, които, справедливо би било да се отбележи, че
бяха в разногласие с тоя кружок, само за това, защото на
децата им се даваха учебници безплатно от отпусканите
от Настоятелството на Читалището, когато учебниците
на Македонско наречие, трябаше да се плащат...“ (с. 43).
Луѓето от „кружокот“ беа заправо луѓе со чие име
е сврзана појавата на словенската просвета во Солун. Од
тоа пак што го кажува овдека Салганџиев се запознаваме
со еден вид книжарска конкуренција, со тоа што Цари397

градското Читалиште ги дели бесплатно учебниците. За
конкуренцијата меѓу македонските и бугарските учебници говори и фактот што во расписите на книжарницата
Хр. Г. Данов од 1869-1872 г. не наоѓаме (покрај книги
на српски јазик) ни еден од македонските учебници што
излегувале баш во тоа време (в. календар „Лѣтоструй“,
издаван од Хр. Г. Д. за тие години). Книжарницата на Данов, со филијала во Велес, е во ова време најголем распостранувач на бугарската книга во Македонија. Данов
самиот составуваше учебници што, се разбира, настојуваше да ги пласира колку може повеќе во македонските
училишта. Во тоа му се испречуваат македонските учебници. Што станува? Од една страна го имаме Хр. Г. Данов со – бугарски учебници. Од друга страна книжарот
Киријак Држилович во Солун со – македонски учебници
на склад. Пазарот е еден – македонските училишта. Логична последица од тоа: конкуренција која во дадениот
случај има и многу подлабоки општествени корење, бидејќи се јавува и како израз на борбата околу тоа на каков
јазик ќе се води наставата во македонските училишта. По
овој еден пример можеме да си го претставиме сплетот
на интересите и во другите области на трговијата, што ги
тераше македонските трговци уште на време да се загрижуваат за своите позиции (братството-братство, сирењето со пари). За тоа со какви доводи ги придобил Кузман
Шапкарев ресенските граѓани, есента 1871 година, да му
ги вратат на Хр. Г. Данов учебниците дојдени од Велес и
да ги земат неговите учебници, ќе расправаме понатаму, а
на ова место доста за книжарската конкуренција.
2.
Рековме веќе дека Шапкарев има издадено осум
учебника. Тоа се: 1) Кратка священна Повѣстница отъ
Вѣтхыйтъ и Новый Завѣтъ и Кратко св. Оглашеніе (Катихизисъ), с. 62, 80; - 2) Кратко землеописаніе, с. 64, 80; - 3)
Българскый Букварь, с. 64, 80; - 4) Голѣма Българска Читанка, с. 138, 80; - 5) Пьрвоначялны познанія за Малечкы
дѣтца, с. 62, 80; - 6) Наръчно св. Благовѣствованіе, с. 146,

8; - 7) Нарѧчный Св. Посланичникъ, с. 144, 80; - 8) Майчинъ языкъ Букварь, с. 40, 80.
Првите пет книшки се излезени во Цариград, 1868
година, во печатницата на в. „Македонија“. Место името
на составувачот на нив стои само: Единъ Македонецъ, а
нивни издавач бил Андреја Анастасов Ресенец, познат
наш старовремски книжар од тоа време што продавал
книги по панаѓурите. Него го среќаваме и како издавач на
еден „Вѣченъ Календаръ отъ П. Радовъ. 5-то изд. допълнено и печятано отъ Андрей А. Рѣсненецъ, Кіевъ 1865;
стр. 305 на 8-ны“ (во расписот на Хр. Г. Данов – „Лѣтоструй“ 1869).
Книшката под бр. 5 не е спомената во познатиот
Опис на В. Погорелова, каде што инаку се опишани сите
други. Дека е издадена 1868 година може да се установи и по тоа што на стр. 57 се споменува оти Охридската
архиепископија била укината пред 101 година. Јазикот
недвојбено укажува на Шапкарева како составувач. Но и
самиот Шапкарев, соопштувајќи во букварот од 1868, на
1 об, за книгите што ги издава, ги споменува под бр. 5 –
„Првоначалните познанија“, а и во предговорот на читанката, под бр. 7.
Книшката под бр. 6 е издадена во 1869 г. во печатницата на Тадеа Дивитчиан (не веќе на в. „Македонија“). Последните две книшки можеме да ги наречеме
учебници доколку служеле за прочит во самата настава;
инаку тие претставуваат избор на евангелски и апостолски четива што имале намена и за поширока употреба во
народот.
Најпосле „Мајчин јазик“ е излезен во 1874 година,
во Солун, како издание на книжарницата од браќа А. П.
Шапкареви. Се вели дека тоа е „трето, съвсѣмъ преработено изданіе“. Бидејќи со букварот од 1868 овој нема
никаква врска, не можеме да кажеме дали Шапкарев не го
сметал тоа за прво издание, и воопшто кога и каде излегле првото и второто издание.
Книшките под бр. 1, 2 и 5 се напишани во форма
на прашања и одговори.
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Освен печатениве учебници, Шапкарев, како што
соопштува во предговорот кон читанката од 1868 година,
имал составено и некои други: Взаимноучителни таблици за чтеніе. Взаимноучит, таблици за числителница; сѧщите събрани на кратка числителница.
Ќе дадеме кратки белешки за јазикот во учебниците на Шапкарева. Во однос на Партениевиот јазик кај
Шапкарева имаме, општо земено, поголема мешаница со
бугарски елементи. Самиот Шапкарев го одредува својот
јазик како „Западно-Македонско, смешано с денешното
писменно Българско наречие“ (предговор кон читанката).
Тоа е општата одредба. Но и кај него има еволуција од
една книга до друга како што можевме тоа да го забележиме и кај Партенија. Упадливо е на пр. дека последниот
учебник негов „Мајчин јазик“ (1874) се одликува по чистотата на македонскиот јазик од сите други. Тоа иде отаде
што се искористени за четива народни песни (Мотовила,
вила; Кукавица кука; Сива, сива гълъбица; Комар бей се
женеше; Попу една мене две; Тинтано моме Тинтано; Събрале се набрале) и пословици (на пр.: Що ке солиш това
ке съркаш; Страдна майка за келяго сина; Ни лук ял ни
лук мирисал и др.).
За основа на јазикот на Шапкарева е земен охридскиот говор. Карактеристична е за тој говор замената
ѫ>ъ: р ъ к а, п ъ т и сл. Шапкарев ја земаше токму таа
замена, што во таа точка го доближуваше неговиот јазик
до бугарскиот.
Од формите охридски треба да укажеме на глаголските како: о с т а н в и т, с в е т в и т и сл. Инаку, во
однос на сегашното време, треба да се истакне дека кај
Шапкарев се обични формите како: к а ж и т, р е ч и т и
сл. (охридскиот говор нема е-група). Во 1 л. едн. сег. вр.
наставката -м се употребува само при глаголите од а-група б е г а м, кај другите не: к а ж а; 3 л. ед. сег. вр. обично
со наставката -т: к а ж и т, р е ч и т, о с т а н в и т, в и к а т и сл.
Што се однесува до 3 л. мн. сег. вр. кај Шапкарева
тука имаме извесно еволуирање. Во учебниците од 1868
година, тој го следи правилото поставено од Партенија
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во „Св. Историја“ – глаголите од а-група да завршуваат
на - а е т, другите на - а т. Така: и м а ѣ т ь, р а з в и в а ѣ т ь, о б р а б о т у в а ѣ т ь, но: д а д ѫ т ъ, ч и н а т ъ,
г о в о р я т ъ и сл. Во оваа подробност имаме уште едно
интересно указание за влијанието од Партенија на Шапкарева. Зашто горното правило не одговара на состојбата
во охридскиот говор, каде што 3 л. мн. сег. вр. завршува
на - е т, - е е т. Се работи, значи, за преемственост во јазикот меѓу нашите учебникари. Толку поинтересно станува, што истата црта ја наоѓаме одразена подоцна и кај Ѓ.
Пулевски. Што имаме заправо? Имаме барање на извесен
компромис меѓу наставката - е т (што ја имало во говорот
на сите тројца споменати, но што инаку многу тешко би
се примила од другите Македонци) и пораспространетата наставка - а т. Но ние знаеме дека Партениј во вториот
свој учебник ја употребува веќе само последнава наставка. Истото нешто го прави и Шапкарев, кој од 1869 г. ја
изостава наставката - е т. Тоа го сторил Шапкарев, како
што дознаваме, по совет од луѓе од другите македонски
краишта, каде што не ја употребуваат таа наставка. Имено во в. „Право“ од 30 ноември 1870 г., еден напаѓач на
Шапкарева вели за неговиот јазик: „Това наречие е чисто
Охридско, което не е в употребление у другите Македонски градове“. И за пример ги приведува токму формите:
ходаетъ, праетъ, выкаетъ и пр...“ На тоа иде одбрана на
Шапкарева од Прилеп, потпишана од десет души, каде
што по таа точка се вели: „ако глушец паднал в море,
море се не осмрди. – Ние знаеме че ся направиха на Шапкарева приятелски зебелешки и ето той направи в „недѣл.
и празд. чтения“ едно хубаво македонско наречие като
исхвърли некои както „выкаетъ“ окончания неупотребими в Македония“ (в. „Право“, 5 април 1871). Ни се открива со ова обратното дејство од македонските читачи врз
Шапкарева, кој не можел да не гледа каков одѕив наоѓа
неговиот јазик – што се прима а што не се прима, како
премногу регионално.
Од охридските форми треба да ги одбележиме глаголските прилози на -штем: к р ѣ в а ѣ щ е м ъ.
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Противно на Партенија, Шапкарев ја употребува
релативната заменка во форма: к о й или к о й щ о, кои
що и сл., напишано дури и заедно: ко е щ о, к о я щ о и сл.
(така во Св. Посланичник).
Правописот на Шапкарева се доближува до тогашниот бугарски правопис (што впрочем уште не беше
изедначен). Тој ја употребува буквата ѧ: р ѧ ц е, п а р ѧ.
Паѓа в очи употребата на ѣ не на неговото етимолошко
место. И тој редовно го пишува х.
Во врска со јазикот на нашите учебници, а пак
специјално учебниците на Шапкарева, важно е да се обрне внимание на речникот. За словенските или руските заемки кај Партенија Зографски споменавме. Истото важи
горе-долу и за Шапкарева. Но интересно е што по неговите учебници можеме да проследиме колку уште словенизмите (термини или воопшто апстрактни зборови) се
чувствувале нови во она време кај нас. Тие тогаш заправо
почнуваат да добиваат поширока употреба. Затоа Шапкарев бил принуден, за да го објасни нивното значење,
да ги посочува под текстот соодветните турски или др.
зборови, познати во народот, да опишува или дури во некои случаи сам да кове за поблиско објаснение нов збор.
Еве примери за тоа земени од книшката „Пьрвоначялны Познанія“ (на второ место се дават објасненијата на
Шапкарева): мъдрост – умщина; същество – нещо; полза
– файда; длъжност – борч; нужда – иктиза; добродетел
– харнина; състояние – мертебе; въздух – хава; търговия
– туджарлък; художници – марифетчии; народи – милети;
племена – сойови; жилище – место за живеніе; пространство – ширина и длъжина в едно; четвъртита – с четири
кьошиня и др.

402

Македонскиот XIX век

3.
Во овој оддел ќе се вратиме пак на основното прашање – за целта што сакал да ја постигне Шапкарев со
издавањето на своите учебници, за неговото становиште
во однос на литературниот јазик кај нас. Кажавме порано
дека во тој поглед забележуваме у него противречности.
Ќе се запознаеме поопстојно со тоа, следувајќи го овој
ред: најпрвин ќе ги изложиме мислите на Шапкарева што
се содржат во предговорите кон самите учебници, после
неговите искажувања во печатот и воопшто дискусијата
што се водеше во тогашните бугарски весници за прашањата што нѐ интересираат.
Во предговорот кон читанката (датиран: В Македония 15-ий Коложече 1868) Шапкарев кажува дека да ги
состави своите учебници го натерала нуждата да им се
дадат на македонските деца книги што ќе можат најлесно да ги разбираат. Шапкарев се изразува сликовито оти
таму „младенчинята са още много крехки, та неможат да
приемат и да слевят некоя друга потвърда и по-далечна
храна, освен най-ближнето млеко на естетственната си и
домашна дойница“. Потврдата и подалечната храна е во
случајов бугарскиот јазик. Практичниот опит на нашите
учители во работата со децата им потврдувал секидневно колку полесно оди наставата на мајчин јазик и тоа, се
разбира, ги подбудувало да се застапуваат за тој јазик. Кај
нив самите се јавувал отпор – зошто да го примат туѓото
на кое и сами не се вични а да го остават своето, кога
тоа поарно служи. Колку се однесува до учителите, не
треба да изумиме оти кај нив можело да има и извесен
страв: ако се воведе бугарскиот јазик, а тие добро не го
знаат, тогаш ќе им порасне цената на учителите од Бугарија. Против напливот на интелигенцијата од Бугарија ќе
имаме кај нас движење јасно изразено во 90-те години
на минатиот век (Петар-поп-Арсов „Стамболовщината в
Македония“).
Понатаму во предговорот Шапкарев ги изредува
учебниците што ги составил и вели дека се надева „да
следат и други, между кои една Грамматика с доста забележвания за македонското наречие и сравнения с Горно
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– Българското“. Ќе речеме пак за жалост дека и од оваа
проектирана граматика, како и од Партениевата, ништо
не излезе. Дали Шапкарев воопшто не стигнал да ја состави? Но тој како учител предавал граматика и природно
е да ја предавал нагодена според јазикот на своите учебници. Сочинувањето на една таква граматика не претставувало никаква трудност. Поголема трудност, можеби,
претставувало нејзиното издавање. Граматиката македонска – би значела тогаш најздраво обоснование на погледите за литературниот јазик што се имаа во Македонија;
нејзиното воведување во македонските училишта би ги
организирало поцврсто луѓето со такви погледи, а тоа би
станало голема пречка за проникнувањето на бугарскиот
литературен јазик (со источно-бугарска основа) во Македонија и би можело лесно да го сврти развитокот накај
самостоен македонски литературен јазик. Во Цариград,
каде што Шапкарев можел единствено да печати, не било
тешко да му се посоветува да не издава таква граматика.
На овие претпоставки нѐ наведува острата реакција против објавата на В. Мачуковски дека ќе издава граматика
(како што ќе видиме понатаму).
Овдека, меѓутоа, Шапкарев изјавува оти тој не
мисли со своите учебници да создава особен македонски
јазик – „какщо некои от нашите Въсточни братия съвсем
напраздно се боят“. „За същата причина и не го нарекох
„Македонско“ – вели тој за „наречието“ на своите учебници – а при това още и за това що, и не е на цело такво ами
от части, или по-добре Западно-Македонско, смешано с
денешното писменно Българско наречие, но нито можит
да бидит такво по причини, за кои другош се надеваме да
говориме по-пространо“.
Шапкарев ја откажува тука дури можноста да се
создаде македонски писмен јазик. А кое беше неговото
гледиште? Тоа наполно совпаѓа, како што е изразено во цитираниот предговор, со гледиштето формулирано десет години порано од Партенија Зографски – да се создаде општ
писмен јазик, како компромис меѓу бугарските и македонските говори. Изразено е тоа кај Шапкарева со еден тон на
комшиско, чаршиско разбирателство (само да се сврши ра-
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бота): тој ги моли „предосветените братя“ – „да отстъпят
нещо, и, за хатарът на Македонските си братя да турят в
наречието си и малце сольца Македонска, за да Кириловите и Климиндовите потомци срещат по-малку мъка в изучението на майчинийт си язик... Ние пак от наша страна с
радо сърдце сме готови да отстъпиме все що е нужно“.
За да го споможе сето тоа Шапкарев работел над
еден „Краткий Речник“ разделен на три части. 1-та съдържаща Македонски, преведена на Горно-Български,
2-та Горно-Български, 2-та Горно-Български – на Македонски, и 3-та чуждостранни, нахождаеми в Българското
писменно наречие“.
Вториот предговор, важен по тоа што го соопштува Шапкарев како свое гледање или како гледање од други луѓе во Македонија, е излезен една година подоцна во
книгата „Св. Благовествование“ (датиран: В Кукуш 29
маия 1869).
Особено важни податоци можеме да извлечеме од
овие зборови: У нас (до къде що бил изгонен Българскийт
язик) ся разумеват че никои, от наймалийт до най-големийт, не знает да четет Български, та како би могло да ся
въведет лесно? Но повикето не това що, между нашите
имат и такви людие, кои, освен що незнаят и не сакаят
да ся научат, ами еще бидеещем от една стръна убедени
на това, що нашли, а от друга пак упражнеещем влияние върху народът, не малко пречат и на другите говореещем им всекакви изговори. Една от многото им предръчни пречки е и следующава – оти Църковний Б. язик бил
Сърбский (!?) та не сми могли да го разумеваме (!) еще
и от Правителството бил (?!) уж запрен (?!). А за денешното Въсточно-Българско наречие, - оти било „Шопско“,
а пак Шоп у нас значит найпростийт дебелак, та велят
„Шопне ли ке ся чиниме?“
Јасно станува одовдека дека во народот проникнувањето на бугарскиот јазик наоѓало на опозиција. На тоа
заправо и се држела појавата на македонските учебници
со сите прашања за јазикот сврзани со нив. Шапкарев, со
многуте извичници, настојува да се издели од оние луѓе
што викале „Шопје ли ќе се чиниме“, од т.н. македонис405
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ти. Нивното влијание во народот, како што гледаме, не
било мало. Но – вели понатаму Шапкарев – да не си стори некој оти тие луѓе го прават тоа „от злоба към Българизмът, или от любов към Гръцизмът; не ами напротив
они много лесно кандисват да ся четет по църквите и по
училищата Български, нъ така, како що и тие разумеват,
тога еще и ся радват“. Народот, значи, како што е сосем
природно, се радувал да чуе в црква и в училиште збор
разбран, свој, што му е мајчин јазик. Бугарскиот јазик тој
не го чувствувал таков. Важно е да го истакнеме тоа што
Шапкарев овдека вели дека македонистите немале љубов
кон грцизмот, како што некои сакаат да им импутираат.
Па што значи, погледнато во оваа светлина, работата на Шапкарев? Тој се одделува од оние што говореле против „Шопското наречие“, а на практика – иако
не докрај – оди по линијата на нивните барања во однос
на јазикот. Тој декларира дека нема намера да го дели
општиот јазик а на практика со своите учебници го прави
тоа (независно колку бил свесен за истото). Зашто издавањето на тие учебници не беше кабинетска работа, ами
произлегуваше од животот и дејствуваше во животот. А
на создавањето една „бугарска“ опшност, за која и тој се
изјавува, што можеше да дејствува поразрушувачки од
барањето да се измести бугарскиот културен развиток
од својот дотогашен нормален пат, и да се создаде некаков вештачки бугарско-македонски општ јазик? Кажавме
еднашка и сега пак ќе повториме: тоа не беше можно.
Имаше само ваков избор: или ќе се усвои бугарскиот (соодветно: српскиот) јазик, или ќе се изгради македонски
литературен јазик. Стана другото.
Во предговорот што го разгледуваме, Шапкарев
понатаму се искажува во извесна нова смисла за целта на
своите учебници. Според него таа би била, постепено да
ги доближува Македонците, создавајќи постепен навик,
до бугарскиот јазик. „Спроти нашето мнение, изложено и
другаде, требит, како детцата мали, що ги заучват да ходят полека-лека, така и ние малко по малко да ся качваме
а не в еднъжд“. Многу јасно дека ова искажување му противречи на тоа што Шапкарев го беше изнесол како свое
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становиште – за создавање на „општ“ јазик. Им противречи тоа и на некои попослежни негови изјави, каде пак
ја брани идејата за „општиот“ јазик. Уште во почетокот
на оваа глава ние укажавме на недоследностите кај Шапкарева. Тој овдека вели дека и јазикот во новата книга
(Св. Благовествование) се одликува од јазикот на книгите
излезени една година порано (1868) баш во тоа што значи
еден чекор напред кон доближувањето до „общето. Това
сторих следваещем предначъртаната мисля за постепеното зближение Македонското до едно пообще наречие и
съставянието на едно обще правописание“.
Вака разбрана и поставена задачата на македонските учебници, треба да била приемлива и дури препорачувана како тактичен начин за дејствување во Македонија, од страна на некои луѓе, како изгледа од оние околу
в. „Македонија“ (редактор П. Р. Славејков). Тактиката
„лажиче по лажиче“ можела да им се чини добра од две
страни: 1) што побрзо и поефикасно ќе се ликвидира грчкото влијание, ако на народот во Македонија му се дадат книги на јазик поблизок до него; во истото време тоа
ќе го одбива проникнувањето на српскиот јазик; 2) што
побезболезнено ќе се постигне распространувањето на
бугарскиот јазик.
За тоа дека од бугарска страна се мислело во она
време на учебници специјално пригодени за Македонија,
во противдејство спрема српскиот јазик, имаме извесни податоци. Во статијата „Черти от живота на Никола
Първанова“ (Читалиште, 1875, кн. 6), се соопштува како
овој: „Още по-напред написал и един български буквар за
Македонците. Главната му цел при издаванието на този
буквар е била, да се отучват нашите македонски братя от
сръбско произношение българските думи т.е. да не полагат гласоударението во всички думи на първия слог“.
Македонските учебници можеа исто да извршат
слична времена улога, ако само луѓето што ги составуваа би застанале искрено на споменатата линија. Во секој
случај ние имаме неколку указанија од в. „Македонија“
што говорат за приемање на тие учебници, за сметање
со извесна нивна служба. Така во бројот од 24 февруари
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1868, се испраќа од Солун благодарност за примени учебници и тоа „на Г. Д. Добрович за 60 Св. Истории на македонското наречие, на Г. П. Р. Славейков за 50 подобни
и на Ив. Ст. Йовчев на 10 подобни“. Тие „Св. Истории“
можеле да бидат само од Д. Македонски, кој и се споменува како испраќач.
А кога излегуваат учебниците на Шапкарева, „Македонија“ донесува за нив во бројот од 13 јули 1868
г. кратка но пофална белешка. Се пофалува „изборът и
наредбата“ (освен на букварот), можеби како „най сполучените между таквиз книги що имами до сега издадени“.
Би можеле да се препорачат за употреба дури не само во
македонските училишта, ако не пречело правописанието (повеќе отколку јазикот). На крајот се вели дека ќе
бидат разгледани во идните броеви на весникот – „като
изложим и оправдателните причини на съчинителя за избиранието му на тойзи път“. Иако во идните броеви на
„Македонија“ не наоѓаме повторен осврт на Шапкаревите учебници, последниве зборови можат да ни посведочат за односот на групата околу тој весник спрема македонските учебници – спрема нивната задача и цел – во
смисла што ја изнесовме погоре. (Се разбира дека други
имале сосем поинако становиште, за кое нешто исто така
зборувавме). Во белешката паѓа в очи пресиленото издигање на Шапкарева, кога се знае оти неговите учебници
се правени по образец на Дановите, и тврдењето дека не
толку поради јазикот не би можеле тие да се препорачаат
за општа употреба, колку поради правописанието, кога е
точно само обратното (зашто правописот и инаку не беше
тогаш установен во Бугарија).
Кога говориме веќе за намерата, македонските
учебници да послужат како сондажа на теренот за полесно ширење на бугарскиот јазик, интересно е да споменеме
дека подоцна и српската пропаганда направи сличен обид
– само сега управен кон тоа да ја поткопа употребата на
бугарскиот јазик во Македонија. Така, по иницијатива на
Стојан Новаковиќ, бил отпечатен во Цариград, 1889 година, во Бајкеловата печатница, „Македонски буквар“ во
7000 егземплара. Целта на тој буквар ја обележува самиот
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Новаковиќ: „Требало бис маћедонским спојити и измешати и српски буквар, но тако да је две трећине маћедонскога
а српскога језик једна трећина и то у другој половини...
Српски правопис, који је српски језик успешно одвојио од
некадање руско-словенске мешавине, показао би и омилео
Маћедонцима њихов домаћи дијалекат, одвојио би их од
тешког, заплетеног, историјскога правописа којим се Бугари служе, и као ствар простија, боља и складнија, поколебао би у народу најинтимније основе бугарске пропаганде,
бугарску писменост коју су Бугари прилично раширили.
Такав буквар, положивши основе складније српске писмености и Маћедонији, омилео би тамо српску књигу и србе
као људе који су му ближе и који су вештији да га задовоље“ (Прилози XIX, 1-2, с. 157).
Но само неколку години подоцна Новаковиќ стои
на сосем спротивно гледиште. Тој не можеше да не види
дека оружјето што го препорачуваше имаше две острици.
Давањето учебници на македонски јазик можеше да го
подбуди во народот барањето, единствено на тој јазик и
да се учи во Македонија. При крајот на 19 век, кога сѐ посилно се изразуваше автономистичкото движење кај нас,
тоа беше нешто од кое шовинистичките пропаганди особено се плашеа. Но и триесетина години порано, во времето кога се ширеа нашите учебници, излезе најаве дека
сосем друг ефект можеа да имаат тие, и дека сосем друга
содржина можело да се влага во нивната појава, отколку
што сакаа и си замислуваа луѓето околу весник „Македонија“. Само две-три по излегувањето на онаа пофална
белешка за Шапкарев „Македонија“ мораше да одбележи некои тенденции опасни за бугарската кауза, што се
поврзуваа и со македонските учебници.
4.
Според некои дописки и статии, излезени на страниците на в. „Македонија“, можеме да стекнеме поширока претстава за гледиштата во однос на литературниот
јазик како од македонска, така и од бугарска страна. Би-
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дејќи во истиот весник истапува по тоа прашање и Шапкарев, при крајот на овој оддел ќе се вратиме пак на него.
Во бројот од 24 февруари 1868 година среќаваме
дописка, потпишана од „Единъ Македонецъ“. Дописникот реагира на тоа што порано било изнесено во „Македонија“ по повод основањето официјален весник во Солун
– да не се пишува во него на македонски – „та да се дадит
повод да ся родит и в нашата книжнина раскол, толку гибелен за нашийт народ, а особено когато на това наречие
останале едни само отъркани дрипи на произношението,
растлено и испорчено от влиянието на Гърцизма“.
На тоа дописникот одговара дека 1) тоа не е никако „растлено“ толку „колку що горно-българското
(тракомизийското)“; напротив во него се зачувале „доста драгоцености от К. Методиевото“; и дека 2) ако не се
пишува на него, нема ни да се дојде до еден општ јазик:
„сме уверени че немат да се зближит това наречие (пройзношение) до началното, следователно кито па началното
до македонското и така немат да се направит една обща
Българска Грамматика“; или, како што се изразува дописникот при помошта на народната пословица – „нашата
работа ќе излезит „ни в телци ни в гоеда“.
Овдека е пак изразено становиштето што го бранеше Партениј Зографски. Тоа се сумира од пишувачот на допискава во зборовите: „Ама требуват да исхвърлат македонците растленото и излишното заменувайким го с началното
по благозвучно, по стегнато, с това що е първобитното; но
също да направат и тие с началното та тогай да се преобразуват един общо писмен Бугарски язик. Ето нашето мнение“.
На тоа дава краток одговор редакцијата, каде се
вели оти и едното и другото „и съхранили много и изгубили много от старото наречие, работата не е за таквиз дребни честолюбия и детински препирания, но е кое е по-умно
и по-полезно да стане днес“. А пак поумното и пополезното од бугарска гледна точка јасно е што беше: да се прими
бугарскиот јазик од Македонците. Во тоа настојување не
се изоставаше и оној аргумент дека македонското „наречие“ било „растлено“, смешно дури, иако овдека редакцијата кажува поинаку. Натискот од македонска страна
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беше основниот фактор што тераше да се тактизира, да не
се заострува особено прашањето сѐ додека тоа е можно.
Затоа и редакцијата на в. „Македонија“ изјавува дека таа
не била против пишувањето на македонски, за да се види
богатството на зборовите на него, од кои засега не треба
ниеден да се отфрли (освен туѓите), - „а само формите,
които несъгласуват със старото наречие тряба да ся отбягват. Таквоз е па нашето мнение“.
Тоа мнение на редакцијата може да се сведе до
следното: треба барањата на Македонците на прво време
да се канализираат така што тие да се задоволат само со
употребување на одделни свои зборови и изрази; меѓутоа
– основното, формите треба да се земат од бугарскиот јазик, па другото ќе го сврши понатамошниот развиток на
работите. Старото наречје за кое станува збор на практика се индентифицираше со источно-бугарското наречје.
Истото ова становиште редакцијата го повторува
малку подоцна, во бројот од 13 јули 1868 година, пак во
белешка, при статијата од Г. Динков „Сведения за Македонските страни“. Се покануваат тука „всички труженици в попрището на народното образование из тъзи страна (т.е. Македонија, н.б.) да ся напуснат не от наречието
Македонско но от ново измисляни правописания, нека ся
земе за основа правописанието в старите ни ръкописни
книги и граматическите форми на той язик, па колкото за
думите нека бъдат и местни, за сега ще кажем не вреди.
Съединението ни за утвърдение на един книжевен Българский язик е за нас много по-интересно днес от иследуванието на самскритский и други язици. Както во всякои
язик, тъй и в нашия ще стане право и правилно това което
е и най-употребително“.
Вака поставена работата, барањето на Македонците за некаков „среден“ јазик се сведуваше на ништо.
Дури и за македонските зборови, редакцијата подвлекуваше дека засега нема да чинат штета (а што ќе стане понатаму беше пак блиско до умот – штом е „право и правилно това което е и най-употребително“.).
Но ако редакцијата на в. „Македонија“ тактизираше одејќи на минимални отстапки, некои соработници
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на весникот се изразуваа многу поостро и поотворено.
Во бројот од 1 февруари 1869 г. има статија под наслов
„Мнение за Българското правописание“ од Захарија Књажески. Овој напаѓа што пишуваат „всякой според месторождението си своят частен язик, кличовски или шопски
и половина сърбски или Македонски, когото в Румуния и
Тракия совершенно неразбират“.
Књажески го повикува редакторот да ги чисти
„измислените от клинките и внесени букви“: „Наистина
чи, клинките и други подражатели на измисляното правописание, можат да востанят против вас, но аз верувам,
чи вий сте достойни да им се утърсите, и да ги убедите в
заблуждението им, като им покажите истината“.
Штом сме овдека, така да речеме, пред лицето на
чувствениот однос од бугарските книжевници спрема македонскиот јазик, нека ги забележиме за тоа и следните
зборови на П. Иванов од статијата „Язиковни размишления“, излезена во „Македонија“ две години подоцна (20
септември 1871): „Обаче Македонското и Шопското наречие са такива които причиняват смях измежду два Българина – един от Македонско и един от Балканът“.
За „презрителното“ однесување спрема македонскиот јазик зборува и Шапкарев во една своја статија што
токму сега ќе ја разгледаме. Излезена е таа во „Македонија“ од 15 јуни и 3 јули 1870 година. По предговорите во
учебниците од 1868 и 1869 г. оваа статија ги сумира уште
еднаш погледите на Шапкарева за литературниот јазик.
Општо речено таа оди по линијата на првиот предговор,
т.е. го застапува гледиштето за компромисно решение на
прашањето. Тоа пак значи дека тврдењето на Шапкарева
во вториот предговор како тој следел „предначъртана мисля“, неговите учебници да послужат како мост за постепеното навлегување на бугарскиот јазик во Македонија,
не можеме да го сметаме за негово искрено становиште,
ами за извесно тактизирање (фрлање прав), можеби да им
се свиди повеќе на оние во Цариград па да напишат нова
реклама за него. На дело Шапкарев поставува граница до
која прави отстапки на бугарскиот јазик (можеме во тоа
да се увериме и од последната негова книшка од 1874 го-
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дина). Тој не ја напушта позицијата што ја бранеше пред
него Партениј Зографски.
Говорејќи во оваа статија каков треба да биде
„општиот јазик“ тој по својот обичај се изразува пак преку слика. Стариот јазик на Кирила и Методија го уприличува на некогаш убава и прославена зграда, но после
разурната и разнесена. Парчињата од таа зграда треба
сега од секаде да се собираат, за да се построи новата – на
новиот писмен јазик. Тоа значи дека „општиот“ литературен јазик не треба да се ограничи „само в едно, кое да е,
наречие, Тракийското н.п. Мизийското или Македонското, ами да земат пред очи всите наречия и поднаречия...“
Не како што се прави – да се претпоставува само едно наречје, за што пак се бара поткрепа во примери како се развивале другите современи европски јазици. Шапкарев не
прима дека тоа што важело за Европа морало да важи и за
кај нас. Затоа тој, наспрема „македонското наречие“ само
со иронија ги споменува „другите общи уж наречия“.
Шапкарев смета дека е време веќе да се разреши
бугаро-македонското јазично прашање (се разбира – во
смисла на неговите погледи за „општиот“ јазик). Затоа
праша дали прави нешто во тој правец Книжовното дружество во Браила (како тело што ги собирало највидните
бугарски научни и книжевни работници во тоа време) или
пак бездејствува. Во снисходливоста спрема својата личност, која сепак ете дрзнува да се обраќа до едно такво
компетентно тело, Шапкарев дава да се почувствува неговото скрито незадоволство оти членовите на Дружеството
се само Мизијци и Тракијци и „едвай ли имат некой от в
нашите стръни роден за да представит свойствата на нашите наречия и поднаречия“. Во тој факт, сосем јасно, Шапкарев не можеше да не сеќава навреда и лош признак на
нерамноправност. Како и да било – останува, по предлогот
негов, да се пратат луѓе во Македонија или да се најдат
најпосле отаде, ако има такви – што да работат на јазикот.
Не веќе со увртливиот јазик на предговорите, ами
многу порешително, Шапкарев овдека нагласува дека некогаш Кирил и Методи „преведоха св. писание и основаха писмеността ни не на Мизийското нито Тракийското
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Б. наречие, ами на презираемото (?) сега Македоно-Българско наречие свое, на кое беха родени и отхранени...“
Ќе видиме понатаму дека токму тој факт се истакнуваше особено и од македонистите.
Како одговор на Шапкаревата статија иде еден допис од М. Дринов, датиран со 15 јули 1870, о. Искија,
близу до Неапол, а печатен во „Македонија“ од 31 јули
1870. Во однос на гледиштето од Шапкарева за јазикот,
Дринов се искажува вака, во името на членовите на Браилското дружество: „Те, действителните членове сиреч,
не могат, обаче, да приемат и мнението за искуственно
настроение на новийт ни язик и писменост, което им
предлага той... Такова искуственно сглобяване писмен
език е нешто невъзможно, недостижимо и не се е чуло да
е ставало некъд“. Најпосле тој вели оти не е вистина да
било „македонското наречие“ презирано.
Со овие зборови на Дринова, којшто малку подоцна ги постави основите на бугарскиот правопис (т.н.
Дринов правопис), се клаваше заправо крст на настојавањата од македонска страна за „општ“ јазик. Тој ја доби
кај Дринова правилната ознака на вештачки јазик. Овдека
немаме тактизирање наспрема Македонците, како во белешките што ги даваше редакцијата на в. „Македонија“,
ами направо се утврдува природниот пат на развиток на
бугарскиот литературен јазик. За Шапкарева, значи, остануваше или да го прими тој јазик или да тргне по друг
пат; средната позиција беше илузорна.
Во „Македонија“ од 8 септември 1870 излегува најпосле здржан одговор од Шапкарева до Дринова
(датиран: Охрид, 26 авг. 1870): „Ако моето мнение за
устроението на язика ни не е удобряемо, несумненно
Дружеството ке си изложит своето, та удобраяеше ся от
учените ни, ке ся приемет то. А пак за това, що съм писал
оти Македонското наречие е презирано (а не презираемо)
нека Г-ство му не ся сърдит; защо аз това не го рекох и не
го веля без убедителни причини: имал съм злочестината
да чуя устмени и да видя писменни такви измислия от
лица инак достоуважаеми и непрезрителни в книжевното
ни поприще“.
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Чувство на инфериорност, по причина на сето тоа,
морало да го мачи нашиот даскал, поставен овдека лице
в лице со дејствителниот член на Браилското книжовно
дружество. А колку упорно стоел тој на своето, се гледа
јасно од фактот што четири години подоцна го издава во
Солун својот буквар „Мајчин јазик“ (1874).
5.
Со сето што можевме да го узнаеме досега за Шапкарева, ние видовме во него, и покрај некои кршканици,
вистински следбеник на Партенија Зографски, застапник
на едно гледиште за литературниот јазик кај нас, чии
општествени корење се обидовме порано да ги откриеме.
Но ете при крајот на 1870 г. се изнесуваат во бугарскиот цариградски печат некои факти за Шапкарева,
што ја претставуваат неговата работа во сосем поинаква
светлина. Со тоа навлегуваме заправо во најинтересната
материја во врска со појавата и ширењето на македонските учебници.
Имено, в. „Право“ од 30 ноември 1870, печати дописка под наслов „Една истина“, а потпишана од „Един
истинен Македонец“. Оваа дописка претставува остар
напад против Шапкарева, како рушител на бугарштината
во Македонија.
Напаѓачот се нафрла на Шапкаревите учебници,
на јазикот во нив. Пред сѐ „Това наречие е чисто охридско, което не е в употребление у другите Македонски
градове“. А за охридскиот говор тој се изразува најлошо, велејќи дека смрди од арнаутизам и грцизам. Понатаму преминува на самиот Шапкарев. „Той, като бедний
учител в Кукуш, оставя, когато му скимне, службата си,
завърля бедните деца на произвола да се скитат по сокаците, и ходи от град на град да проповеда кърстов поход
против книгите от Славено Българский язик, въведените
за учебници по училищата и в ръцете на всяк развит Българин, като ги описва с черни слова и най-гнъсни думи“.
Расправа како „през миналий септемврий“ (значи во истиот месец кога се отпечати одговорот на Шапкарева до
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Дринова), дури уште бил учител во Ресен, се скарал на
таа тема со Шапкарева, кој дошол таму да ги продава
своите Апостоли и Евангелија. Потоа Шапкарев пак се
повратил во Ресен и успеал да ги пласира во тамошното
училиште своите учебници: „За съжаление са Бъл. първенци в Ресен, - вели дописникот – гдето повярвали думите на К. А. Ш-ва, който пак сега последне дошъл в тоя
град та повелително заръчали на учителя да врати книгите на книжарницата Г-н Данова у Велес, и да употреби от
Шапкаревите“. Обраќајќи се кон ресенчаните тој ги моли
да не прават така: „Не ли аз поради вашата воля употребих Букварът и землеописанието на Ш-ва в училището
ви?“ – Но успех никаков немало.
Најинтересни работи тврди дописникот за Шапкарева, преминувајќи на негово држење во Охрид; во истото време тој ни открива малку повеќе за настроенијата
меѓу македонскиот народ, одошто можевме да узнаеме
од досегашните податоци. Ќе го процитираме тој дел од
дописката: „В Охрида, като отечественно нему място не
знам до колко Г-н К. А. Ш. е успял да отврати Българите
от братията им; нъ утвърдително ми са казвали, че там
повече буйствувал, като има за целта си съдружник брата си. Първите му думу за омраза към всичко, що е Българско били: „едвам се ослободихме од Гърците, сега пак
шопіе ли да станеме“!!!
От всичко, що до тука казахми, се разумева, в каква пропаст иска да тикне народа ни речений Г-н; защото
някои даже дързнаха да казват – „ние сме Македонци, не
сми Българе“.
Нема да даваме коментар на сево ова дури не го
запознаеме и другиот материјал сврзан со оптужбава против Шапкарева – вклучувајќи ја тука и одбраната негова и
од други луѓе за него.
Така горниот допис е проследен со белешка од
редакцијата со следната содржина: „И другий път сме
чували от пътници за някои от учителите по Македония,
и именно за Г. Шапкарева, че ся трудял да уеди македонските наши братия, как друго било Българин и българский език, и друго Македонец и македонский език, нъ
416

Македонскиот XIX век

не вярувахми; едно защото мисляхми че туй може да е
гръцко лукаво средство за раздвоение на народностите
ни в тези деликатни времена при възобновлението на народната ни иерархия, а друго, защото лично познавами
Г-на Ш-ва и неговите в книжевно отношение благорасположения; нъ за зла чест, тъзи дописка, придружена е
писмо до един приятел на дописника ни, подтвърдява
всичко що сми чували, и ний не можем освен да и дадем
място в листа ни и да помолим Г-на Ш-ва да ни обесни
туй приписвано нему поведение. Р.“
Во истиот број на в. „Право“ е приклучено и писмото што се споменува погоре, под наслов „Писмо приятелско“. Тоа ќе биде пишано од ресенскиот учител, што
го натерале граѓаните да ги воведе в училиште Шапкаревите учебници, до книжарницата на Хр. Г. Данов. Писмото гласи: „Любезний ми приятелю. В Велес. Ще ся почудите мислим, като видите писмото ни. Един у-л на имя
Г-н Шапкаревич, когото може да познавате лично, дойде
на училището за да ме посети, в същият ден ми стигнаха
и книжките които ми ги испроводихте. Чрез Г-на Лазара
П. Х. Стоянов. Нъ чтом ги виде, каза че нетребало да ся
продават в македонските училища, понеже биле българско наречие; ами да земем от неговите книжки, понеже
биле македонско наречие. Нъ какви са неговите книги,
щото едно малко дете да ся смее. При всичко това като ся
противихме неколко време си отиде. Тогава отишъл при
Старейшините на Града ни и им казал „да ги запрат тия
книжки да не ся преподават в училището“. И они като
прости ми казаха да ги върнем тия а на местото им донесоха ми от неговите. Това за знание ви“.
Од сите овие карактеристики, што идат од различни страни, ни се оцртува еден сосем поинаков лик на
Шапкарева, отколку можевме да го запознаеме судејќи по
неговите искажувања во учебниците и во печатот. Не е тоа
веќе лик на човек што работи да се постигне компромисно решение во однос на „општиот“ бугарско-македонски
јазик, туку е лик на еден македонист, што се залага за самостојната македонска национална кауза. Се разбира дека
од сето тоа излегува пред нас една проблематичност за
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вистинското држење на Шапкарева. Што е сега кај него
верното: првото или второто, или нешто сосем трето?
Но нека го оставиме Шапкарева најпрвин сам да
одговори на нападите. Неговиот одговор е напишан во
Кукуш, на 13 декември 1889 г., сосем краток, а е излезен во в. „Право“ од 28 декември 1870. Тој укажува дека
не би ни одговорил, да не беше барала редакцијата да се
изјасни „върху многословутата Велешка дописка и върху
слуховете пътнички“. Тој ја одбива оптужбата како наполно невистинита, повикувајќи да се обратат кон предговорите на неговите учебници – „та лесно ке разберат
колко моето намерение към милийт ни Български Народ
е зло, или какво е...“ И за писмото кажува оти „никакво
съмнение немат че е такожде измислено.“
Кон оваа одбрана на Шапкарева се приклучуваат
уште две, испратени – првата од Охрид (од Г. С. Прличев), втората од Прилеп.
Дописката од Прличева започнува со зборовите:
„Един Велешанин добър учител но за жалост раб некому
в брой 40 на вестник „Право“ блюва жълчка против К. А.
Шапкарева Охридянина, издателя на неколко книги вразумителни за простите Македонци“ (в. „Право“ од 8 февруари
1871). Кому бил „раб“ велешанецот може да се види јасно
од одговорот што го дава Прличев на тврдењето „Че Ш-в
убедил Ресенците да вратят книгите Данови в Велес и да
употребляват Шапкаровите. (Ха! това те боли! Но требваше
само това да напишеш. Другото все е хула и чорнодушие)“.
Интересна е побудата што го натерала Прличева
да стане во заштита на Шапкарева, за кого изгледа инаку
немал добро мнение. Го узнаваме тоа од една остра атака
против Шапкарева од страна на некои охриѓани, што го
наречуваат шарлатан, поради некои сплетки во врска со
заемањето на учителски места. Тие му се обраќаат директно, меѓу другото, и за ова: „когато Б..ва нападна на
тебе и на списанията ти, Пърличев те защити, а когато го
питахми „зачто защищаваш человека, който сто пъти те
огорчил?“ Не! рече: Нито може некой да ме огорчи, нито
защищавам Ш. но езикът наш наречен от Б...ва, смърдел
от Гърцизм и Арнаутизм“ (в. „Право“ бр. 18, 1871).
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Прилепската дописка, со десет потписа, датирана
со 30 декември 1870, а печатена во „Право“ од 5 април
1871, ја цитиравме веќе еднаш порано. Во неа со остри
зборови се осудува напаѓачот на Шапкарева. Се наспоменува дека имено за учебниците на Шапкарева, кога излегле, се беше изразил толку пофално во в. „Македонија“
П. Р. Славејков. И во самиот Прилеп тие учебници добро
дошле. „Ние Прилепчани понеже разбираме точно дажи
и како на цело свое наречието на реченните учебници,
се почудихме да не би нещо и ние, разбирай ким това не
македонско наречие сме се поарнаутиле?“
Дописката завршува во стил на декларација, каде
што се напаѓаат македонистите, а се изјавува преданоста
на Македонците кон „идеята българизм“ и дека Шапкарев е еден од тие Македонисти.
Ете во тоа би се состоел материјалот што можеме
засега да го изнесеме во врска со атаката против Шапкарева како против врел македонист. Што да заклучиме од
сите овие толку противположни тврдења? Ако му веруваме на самиот Шапкарева и на неговите заштитници – тогаш треба да речеме, во согласност со нив, дека оптужбите
во в. „Право“ се чиста измислица. Треба да примиме дека
не е Шапкарев таков каков што го претставува дописката, ами таков каков што го знаеме од неговите печатни
искажувања. А зошто неговиот напаѓач да измислувал?
Одговорот на тоа, заедно со Прличева, можеме да го бараме во онаа конкурентска злоба дека Шапкарев продрел
во Ресен со учебниците (а пак другиот бил експонент на
Хр. Г. Данова). Сета работа можеме на крајот да си ја
претставиме како инсценирана од истиот Хр. Г. Данов во
борбата против еден опасен конкурент. Немаме ли тука
преднамерено поеднакување на гледиштето од Шапкарева и на неговата работа да се дојде до едно компромисно
решение во однос на литературниот јазик – со многу порадикалното гледиште и работа на македонистите, - со
цел Шапкарев да се лиши од поткрепата на оние луѓе кај
нас што беа за бугарската кауза, а што по прашањето за
јазикот стоеја имено на позициите заштитувани печатно
од Шапкарева?
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Во секој случај ние можеме да примиме дека во
нападот против Шапкарева има и личен елемент. Но да
го сметаме сето за измислица не ни даваат некои околности. Пред сѐ стои фактот дека од Ресен му се вратиле учебниците на Данова под дејството на непосредната
агитација од Шапкарева. Близу до умот е дека Шапкарев
таа агитација ја засновал на прашањето за јазикот на кој
треба да се предава во македонските училишта. Зашто јазикот беше големото, единственото предимство на неговите книшки. Што им зборувал на ресенчани, се разбира,
дека ниту Прличев ниту неговите прилепски заштитници
можеле да знаат.
Освен тоа, важното е што показанијата за Шапкарева како македонист не идат само до едно место ами од
различни страни. Настрана дописката од Велес и писмото на ресенскиот учител до Данов; се виде дека редакцијата на в. „Право“ уште од порано од некои патници
слушала слични работи; исто така во една статија во
„Македонија“, што ќе ја разгледуваме подолу, а што е излезена по одговорот на Шапкарева како е сѐ измислено
што тврдат за него, се споменува Охрид за „отечество на
някои от върлите македонисти“. Необично е важно и соопштението дека не само Шапкарев, ами и уште „някои
от учителите по Македония“ се изјаснувале оти „друго
било Българин и българский език, и друго Македонец и
македонский език“.
Та така, ние сме склони да веруваме дека во основното нападите против Шапкарева се сепак засновани
на вистината. А тоа значи дека сме склони да веруваме
оти Шапкарев инаку им зборувал на оние во Цариград,
кај што ги печател учебниците, а инаку на овие во Македонија, спрема местото и моментот, кај што ги продавал
учебниците.
Самиот тој уште во својот предговор од 1869
година расправаше за тоа како се велело во народот:
„Шопје ли ќе се чиниме?“ Можеме да претпоставиме и
извесна еволуција кај Шапкарева од 1868 година, кога
излегоа првите негови учебници, до 1871, кога настана
горната дискусија околу неговата дејност. За тоа време
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Шапкарев имаше доста случаи да увиди дека се мали изгледите да пробие тој со своето гледиште за „општиот“
јазик. Горчина можевме да сетиме во неговата статија
каде споменуваше оти во Книжовното дружество немало
ниеден Македонец и оти „македонското наречие“ било
презирано. Сето тоа, и самата конкурентска борба со бугарските книжари во Македонија, што секидневно надотурала озлобување, не е никакво чудо да го настројувало
сѐ поблиску до оние што бараа Македонија да биде македонска. Нека се потсетиме оти во истото време стравот
од деспотското устројство на новата црква, за која се водеше заедничка борба со Бугарите, стануваше во Македонија сѐ поопределен.
Но, по сешто се гледа, Шапкарев немаше смелост
и јавно да го застапи гледиштето за кое го оптужуваа.
Напротив, тој дава сосем краток одговор, каде се повикува за сведоштво на своите предговори кон учебниците. Тој играше дволична улога, преценувајќи оти силите на внатрешното движење не се уште толку нараснати
да може безрезервно да се определи за нив. Трговската
пресметливост на Шапкарева го сопинаше да не стане
идеолог на едно движење што допрва ја имаше иднината.
Затоа тој – како што рековме веќе еднаш порано за општа
карактеристика на неговата дејност – пливаше меѓу бугарштината и македонизмот. Затоа тој и ни се претставува
со толку противречности и недоследности во својата работа. Но зар беше само тој таков? Во она време на почетно национално раздвижување кај нас, и попосле, сѐ дури
не закрепнаа внатрешните сили на македонскиот народ
– животната линија на многу од поистакнатите наши културни работници, заслужни и со име, одеше на цик-цак.
Особено е карактеристично и интересно дека истиот Шапкарев во 1876 година беше еден од најактивните агитатори за одделување на македонските епархии
од Егзархијата и создавање на самостојна Охридска
унијатска архиепископија. Потоа, сѐ уште останува неизјаснета на пр. целта на неговото боравење во Белград,
1878 година, тогаш кога Бугарија веќе беше ослободена. Настанет потем во Бугарија тој седи и без служба, и
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десет години клинчи на праговите на канцелариите по
министерствата, молејќи попусто да му се печати големиот зборник од народни умотворби собрани низ Македонија. Навистина чуден факт, кога бугарската влада го
имаше сиот интерес да ги објави тие песни како бугарски. Дали за сето тоа не беа причина старите гревови
на Шапкарева? Оставаме да одговори на тоа, како и на
ред други прашања, за кои ние чувствуваме недостиг на
материјал – нашата литерарна историја.
6.
Дискусијата што се разврза околу работата на
Шапкарева дојде навистина во еден незгоден момент –
пред самото отворање на народниот собор што требаше
да го усвои Уставот на Егзархијата. Се разбира дека изнесувањето на противречностите од бугарска и македонска
страна можеше да биде искористено само од Цариградската патријаршија, што баш во македонските епархии
жилаво настојуваше да не се припушта власта на Егзархијата. Затоа и фактот што во „Право“ излезе дописката
против Шапкарева се оценуваше на пр. од П.Р. Славејков
како „неосмотреливост“. Штом еднаш веќе излезе работата најаве, се настојуваше што побрзо да се сметне од
дневниот ред. Од три-четири дописки напишани од Македонци по повод на целата работа се проѕира тенденцијата
да се намали оној впечаток за опсегот на дејството на македонистите, да се прикаже како е тоа работа на „частни
некои лица“ што „по не знам какви частни каприции и
кефове умствували или бълнували таквоз нещо“; или да
се претстават тие како грчки маши: „Истина е – се вели
во една дописка („Право“ 1 март 1871) – че в Македония
имат и такви хора, които мислят това и говорят, но тие
са или Гръци а Гръковласти, или Българе Гръкомислящи,
които правят това с извесно намерение“.
Сепак најголема „несмотреливост покажа во оваа
расправија, изгледа, токму П. Р. Славејков, кој земајќи повод од атаката против Шапкарева напиша една подолга
статија, под наслов „Македонскийт Въпрос“ („Македонија“ од 18 јануари 1871), - та после стана нужда да се
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замачкува впечатокот имено од таа статија. Редакцијата
на „Право“ го критикуваше за неа, тврдејќи дека инаку
таа би ја прекратила сета дискусија само со одговорот на
Шапкарева („Право“ бр. 12 1871). Меѓутоа Славејков ја
објави својата статија по одговорот на Шапкарева, така
што излегува дека тој не го зел за таков што може да кладе на целата работа точка.
Статијата на Славејкова е за нас од особена важност, бидејќи ни открива нешто повеќе за движењето и
идеите на македонистите, а исто така во таа светлина
ја опфаќа и појавата на македонските учебници. Заради
сето тоа ние ќе ја цитираме во нејзиниот најголем дел,
само со скратување на извесни места, чија содржина ја
резимираме.
„МАКЕДОНСКИЙТ ВЪПРОС“
„Най-после Македонскийт въпрос излезе наяве и
ся показа в печатът. Ний казвами най-после, защото този
въпрос не е нова работа. Ний сми го зачували още от преди десетина години от някои из Македония. Изнай-напред зехми думите на тези млади патриоти.......щината1)
на нашите не толкоз сериозни препирания. Така и мисляхми ний до преди една две години, когато нови разговори с някои Македонци ни показаха, че работата не е
само голи думи, но мисъл, която мнозина искат да прекарат в животът. И жално, и тежко ни беше да слушами таквизи думи, но ний не ся решихми да говорим за тях през
печатът, защото ни ся виждаше работата доста деликатна,
и особенно за в обстоятелствата които прекарвахми. Днес
този въпрос излезе вече на пазар, благодарение на неосметреливостта на едного от събратията ни и ний сми вече
принудени щем не щем да ся обадим.
Ний пак не щехми да говорим никога за този въпрос, ако беше състоял само в отделението на учебните
книги, защото ний невидим вреда в това, дето някои желаят да ся учат децата на бащиното си наречие; напротив,
1

Уништен редот во егземпларот на весникот со кој се служевме.
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ний видим в това, един знак на свеставание. Първоначалното преподавание само тогаз бива плодотворно, когато
става на язик който разбират децата. Всичката вина тука,
че не ся избира един такъв път, който да докара не разделения в наречията, но съдинение, съгласие. Колкото е
криво да ся учат Македончетата по наречието на горните
българи, толкоз е криво и това дето да ся дроби язикът в
училищата на всякакви наречия и всякой да следва своето, без най-малко внимание към другите. В такъв случай
всяко наречие тряба да има своя книжевност и никоя да
не достигне основа състояние което тряба да има като
книжевност на цял народ. Разлика в наречията има у
всичките европейски народи, и даже много по-голяма от
колкото у нас, но ни един от тези народи не е помислял
да раздроби учебнийт си язик на множество наречия и
литератури. Те са избрали един среден път и са прилели
само един учебен язик, който е вече по-напреднал в тях.
Това трябаше да направим и ний. От всичките наречия
трябаше да изберем едно средно, което да бъде понятно
на всичките области и на него да учим децата си. Това
ще бъде и право, и разумно, и полезно, защото ще упази
единството на наший народ.
Само последнето обстояателство е доста да ни
предпази от всяко раздробение на нашата бедна книжнина и да ни повдигне срещу онези, които искат таковзи разделение. Но когато в раздробението влазят и други цели,
цели за раскъсвание на неустроенийт още наш народ, тогаз всякой има длъжност да ся противи на таквози зло.
Таквази цел ся виждат да имат някои от Македонските
наши братия и тъзи цел крият те под булото на язика и на
неговите наречия; за това си позволяами и ний да кажем
нещо за Македонский въпрос.
Многу пътя сми чували от Македонистите, че те
не били Българе, но Македонци, потомци на древните
Македонци и всякога сми чакали някакви доказателства
на това, без да ги дочаками. Македонистите никога не са
ни показвали основанията на таквозито си мнение. Те
упорствуват в своето Македонско приосхождение, което
никак не могат да прокарат до дето тряба.
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(Кажува дека за тоа нема историски „достоверни
свидетелства“ и продолжува):
Но всякак потеклото на македонистите от старите
Македонци е от най-съмнителните неща. Тяхното мнение
днес не може да ся опира освен на местото, дето живеят,
а то е от най-щатките опирания. Като са живеели старите
Македонци на тези същите места, защо и днешните жители да не са от македонска кръв? Т е с а ц е л и М а к е д о н ц и, заключиват Македонистите и ся успокояват
на своето голямо откритие.
.............
Чували сми и друго основание. Някои Македонисти ся делят од Българите по друга причина, по тъзи: че те
са чисти славени, а Българите са татаре и незнам що.
(Но татарските Бугари, кога дошле на Балканот, ја
презеле Македонија, па и таму смешале своја крв).
За да придадат сила на своето произволно основание, Македонистите посочват разликата на наречията
македонско и горнебългарско, от които първото било по
близу до славянский язик, а второто било размесено с
татаризми и пр. Нам не ни ся искаше да вярвами в сериозноста на подобни посочвания, каквото не ся вярва и
на читателя. Но принудени бяхми да повярвами, когато
видяхми с каква упорност ся защищаваше от Македонистите. Нашите думи, че различието на наречието нищо не
показва, че то е следствие на исторически обстоятелства,
а не на различно происхождение – тези думи нищо не помагаха. Македонистите пак упорствоваха на своето.
Въобще мненията на Македонистите нямат ни
зрелост, ни еднаквост. Един говори още едно, друг говори друго, което му ся види по-добро. Желателно е да ся
види тяхното учение наредено в обща форма, за да може
да се оцени напълно неговата основателност и неговите
последствия. Додето дочаками това, ний ще си позволим
да искажем тука няколко от сетнините, които ще излезат
за наший народ и за Македонистите од разделението.
(Тоа ќе породи во Македонија внатрешни борби,
партии, слабеење, и не ќе можат да се отклонат надво-
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решните посегања. Сега сите народи се обединуваат, „а
ний исками сега да ся делим“).
Ний сме уверени, че желанията на Македонистите тряба да имат и други основания и че тука се смеся и
малкото неравенство между горни и македонски Българе
по число и по напредувание. Македонистите може да мислят, че в народните работи всякога ще боравят горните
Българе, като по-многочисленни и по-събудени, и че Македонците ще останат на второ място. Това значат думите
на Македонистите: О т ъ р в а х м и с я о т г р ъ ц и
п о д д р у г и л и д а п а д н е м? Едно просто обстоятелство, това, дето горните Българе до сега пишат на свое
наречие без най-малко внимание към Македонското, то са
зема от Македонци като знак за горнина на горните българе и за стремление да заповядат. Но работата е далеч от
таквози значение, ний пишем на нашето наречие, защото
него знаими, а не от незачитание на Македонското. Кога
ся усили между нас изучението на язика и са познае нуждата за общ книжевен язик, ний с най-голямо благодарение ще пишем на македонско наречие, ако ся види това
за добро и полезно, или ще заемем от него онова което е
необходимо за допълнение.
Колкото до страхуванието от числото на горните
Българе и от тяхното по-ранно пробуждание, за това не
е прилично и да ся помянува, каквото не тряба да ся гледа това и между децата на един баща. Че някои братя са
свестили час напред, от това не следва, че те тряба да бъдат по-горни.
Нашето заключение е, няма причина да ся делим
и не тряба да ся делим, ако обичами народа си и неговото
добро.“
Изводите, што можеме да ги направиме од оваа
толку интересна и важна за нас статија, ќе ги изложиме
во следните точки, искористувајќи патем и некои работи од друга една статија, излезена во „Право“ од 1 март
19871 г. како одговор на Славејкова.
1) Во однос на Шапкарева можеме да констатираме дека Славејков, иако не го споменува лично, сепак

426

Македонскиот XIX век

нападите против него како македонист ги смета за вистинити. Тој меѓу другото потфрла дека Охрид бил „отечество на някои от върлите македонисти“, но особено јасно се
покажува неговиот однос спрема Шапкарева во тоа што
го зборува за македонските учебници. Бидејќи статијата
на Славејкова е излезена цели 20 дена по објавувањето на
Шапкаревиот одговор, тоа значи дека за него декларациите на Шапкарева не биле уверливи. Верно, Шапкарев не
е единствен на кого може да се однесува горната статија,
зашто таа е управена против македонистите воопшто, но
повеќе од очигледно е дека тоа што се говори во неа за македонските учебници го засега на прво место Шапкарева.
Славејков беше човек добро верзиран во македонските
работи, како редактор на весник и виден општествен деец
тој имаше редовен контакт, и писмен и непосреден, со
Македонци. Затоа неземањето предвид на Шапкаревиот
одговор и тврдењето за задните цели што некои ги „крият под булото на язика и на неговите наречия“ – сведочи
колку тој воопшто бил убеден во искреноста на Шапкарева. Се разбира не можел така да мисли без причини.
Нам ни се веќе познати погледите на Славејкова
во однос на становиштето, застапувано и од Шапкарева,
за „општиот јазик“. Од две-три редакциски белешки во
„Македонија“, што ги цитиравме на своето место, можевме да видиме дека Славејков беше за тоа да им се даде
на Македонците – нека употребуваат и по некои свои
зборови („за сега ще кажем не вреди“). Во перспектива
пак тој имаше предвид дека ќе победи тоа што е пораспространето. Гледајќи во појавата на македонските учебници отпрвин „знак на свеставание“, тој ја имаше пред
очи улогата што можат тие учебници да ја изиграат во
отклонувањето на грчкото влијание во Македонија. Но
еве веќе работата почнува да зема сосем друг обрат. Во
Македонија се прашаат зошто и воопшто не се предава
во училиштата на македонски јазик, кога е тоа можно,
дури многу поарно за македонските деца. Таа ситуација
го тера Славејкова да тактизира во однос на прашањето
на јазикот, ветувајќи им на Македонците и тоа со што не
беше, ниту можеше да биде согласен. Тој испаѓа заправо
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во противречност, од една страна да ја одобрува појавата
на македонските учебници, а од друга да укажува на штетата што произлегува од нив: „Колкото е криво да ся учат
Македончетата по наречието на горните българи, толкоз
е криво и това дето да ся дроби язикът в училищата на
всякакви наречия и всякой да следва своето, без най-малко внимание към другите“. На крајот тој ги забрложува
Македонците, велејќи им (колку искрено нека судиме)
дека – „Кога ся усили между нас изучението на язика и са
познае нуждата за общ книжевен язик, ний с найголямо
благодарение ще пишем на македонското наречие, ако ся
види за добро и полезно, или ще заемем от него онова
което е необходимо за допълнение“.
Славејков пипаше вака, кога говореше за јазикот,
знаејќи дека тука не ги засега само македонистите, ами и
оние луѓе во Македонија што беа за бугарштината, а што
во пазарењето околу јазикот гледаа слика на поосновното
пазарење за економските и општествените позиции меѓу
бугарските и македонските трговци.
Токму по тоа го удира Славејкова еден од нив, во
статијата што горе ја споменавме. Запирајќи се на кажаното од Славејкова за македонските учебници, непознатиот автор на статијата вели: „За тия книжки, които сме
ги видели не еднъжд и сме могли да ги оцениме ке ви кажеме че, ако сте истински родолюбци, и от сърдце желаете доброто на Българский ни народ, треба да не се страхувате от них, но да се радувате, защо и у западните краища
на отечеството ни се появува свестение и стремление към
напредока; не да се сумневате за добрата цел на издателя
им, но да сте уверени че мислите и трудовете му ке принесат добри плодове не само на обще българскийт неустроен еще наш язик, но че и най-много ке помогнат за
поскорошното и по лесно въвеждание майчинийт ни язик
в отчужделите до сега наши училища, и голема полза ке
донесат во първоначалното учение, както и вие казвате;
не да го оскърбаявате и обезсърдачавате, нъ да го сорадувате и насърдчавате за да не се оставя от народополезното си предприятие, но да следува достопохвалното поприще, което според силата си избрал. Ние во речените
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книжки сме забележиле толку добри цели, колко лоши,
се страхувате вие и некои вашенци, да имат. Ние захваляваме на трудовете на таквите наши сочественници, колко
би ги имало, а съжаляваме завистливите ни братя!
Чудно ни се види как Господство ви сами на себе
противуречите не саде словом нъ и делом; казвате з.п. че
вие не сте писувале по-малко нещо и по македоно-български, защо не сте го знаеле наречието, а кога ке сте го
научеле тога ке сте писувале и на него, или ке сте заемале
що ке било нуждно, казвате че не требало учебнийт ни
язик да се дробел на много наречия, ами да се составел
един общ понятен на всичките области. И едното и другото са многу добри и желателни, а ние на пълно сме согласни с вас; но питам да ни отговорите, как можете да
го научите това наречие, та после да пишете и на него,
и как ке се состави той обще-Българский язик, понятен
на всичките области, кога н е б л а г о и з в о л я в а т е да
видите пред очите ви ни едно некакво букварче, издад. на
Мак. наречие? Следователно от къде ке се заемете речи
негови, и как ке биде понятен и среден той язик, кога ни
речите ни свойствата на едно важно негово наречие нещете и немате от къде да ги църптие? Ние не сакаме да ве
наскърбяваме со подобни докачения, както вие нас; ако
да бихме мислеле да направиме това, могле бихме белки
да найдеме и ние неколко примери, зад които како зад
метериз да се задскриеме та да ве укоряваме, но ненаправихме това. Частни примери за интерес и за разделение
от давна сме созреле между некои от горните ни братя, но
никога не сме дързнале да речеме нещо или да помислеме, а камо ли да публикуваме?
За разликата на Европейските наречия, която ни
подметате, тука ние нищо не ке ви кажеме, ке ви повториме само че, за да се состави общ Българский язик, понятен всем нуждно е, по наше мнение, да се земат пред
очи всичките Бъл. наречия, и чрез собирание песните от
всичките страни. Нека се направат прочее грамматики,
колко е възможно повике и на различни Бъл. наречия, та
после да се земат пред вид всичките, да се избере за основа едно наречие, което да е посредно и по сходно, а
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за допълнение да се займе от другите наречия това що у
него го нема а у другите се запазило. По той начин пос
ле да се направи една обща грамматика. У посочените
Евр. народи, кога тие си устроявале язика, и кога правеле
грамматика не правиле ли така? една ли грамматика само
направиле? от първо на едно ли наречие писувале? Я питайте колко различни грамматики има у секой народ!“
Ја приведовме оваа одломка едно како доказ за тоа
оти противречностите во искажувањата на Славејкова за
јазикот се сеќавале од македонска страна уште тогаш, а
второ оти таа претставува убаво формулирана синтеза на
погледите од оние луѓе кај нас што беа за создавање на
еден општ бугарско-македонски јазик. Важно е исто така
укажувањето за интересите на некои „горнеземци“, што
сигурно не се спогодувале добро со интересите на македонските трговци. Иако овдека е само наспомнато за тоа,
можеме да си претпоставиме дека многу се сплеткувало
баш поради таа причина.
2) Од статијата на Славејкова узнаваме колку старање се покажувало да не се изнесе во весниците „деликатното“ македонско прашање. Ако тоа сепак стана, знак
е дека се беше доста набрало. Статијата на Славејкова и
има за нас најголема важност пред сѐ затоа што нѐ осветлува за погледите на македонистите. Тие погледи биле
оформени, судејќи по зборовите на Славејкова, најмалку кон почетокот на 60-те години, т.е. во периодот кога
во врска со борбата против Цариградската патријаршија
се почна првото активирање на нашето граѓанство на
општествено-политичкото поле. А тоа значи дека самостојното македонско движење има свои корења длабоко во преродбата на нашиот народ низ 19 век.
3) Македонистите се старале да изградат свој поглед за историјата на македонскиот народ. Славејков изделува две основни нивни тврдења 1) дека македонскиот
народ произлегува од старите Македонци на Александра
Велики; 2) дека Македонците (наспроти Бугарите) се токму чисти Словени, на чиј јазик и биле преведени црковните книги од Кирил и Методија.
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Овие две тврдења никако не се исклучуваат, ами
само се дополнуваат. Зашто Александар Велики и неговите Македонци ги сметале (како што и денеска некои
луѓе во нашиот прост народ) за чисти Словени. Тоа уверение впрочем не било измислено кај нас. Тоа било распространето пошироко, пренесувано од некои постари
истории. Александра го среќаваме на пр. претставен како
Словен кај дубровничкиот поет Иван Гундулиќ. Тоа му
годело на словенското самочувство. Од истиот разлог и
македонистите го земале за свој предок, со кого можеле да се гордеат. „Ова страна е Македония“ – се вели
во една дописка од Охрид до „Цареградски вестник“ (3
март 1860) – и ако пригледаме природа, нрави, обичаи,
характер на жители, нихен стан, нихна физиономия, из
цело ще познаеме истите ония мужи, кои во старо време
составяли фаланги Александра Македонскаго“. Ништо
не му пречел на дописникот да ја направи оваа поредба
фактот што тој одвај ли можел да знае нешто за ставата и
физиономијата на старите Македонци. Нека се потсетиме
на ова место и за солунскиот учител што изјавувал дека
е Македонец, какви што биле Филип, Александар Македонски и Аристотел филозоф.
На сето ова се надоврзува и фактот што Кирил и
Методи, толку прославени во словенскиот свет, се родиле
во Македонија. Карактеристично за буржоазните национални движења – будењето на „старата слава“, националниот романтизам – не можело да не им биде присушто и
на македонистите. Кај Бугарите се во тој поглед особено
интересни историските конструкции на Г. С. Раковски.
На Славејков му се чинат тврдењата за потеклото
на Македонците како „от най-сомнителните работи“; тој
вели дека нема „достоверни свидетелства“ за тоа. Интересното е што кај него немаме тука категоричност, ами
го поставува како прашање за дискусија тоа во што историјата нему веќе му беше дала право. Но баш толку длабоко историјата тогаш не ја познавале. За куриоз ќе расправиме како си ја претставувал еден бугарски сказчик
епохата на Душан Силни. Во својата сказка на тема „Върху славяните въобще и върху българите в особениот“, др-
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жана во Цариградското буг. читалиште на 12 септември
1871 г., тој (по име Н.В. Оджаков) тврди дека Душан бил
„Македонец, а не Сърбин“. А еве како дошол на престол:
„Нъ поноже тези Македонци и Сърби испосле в XIV ст.
както и от по-напред мърдали и ся прехвърляли към Византийска и Маджарска особено когато Българите имали
война с Византийците... – Бугарите решиле да ги покорат македонските, албанските и српските војводства под
еден силен цар Душан (што бил роден од мајка Бугарка).
Тој Душан носел титула „Благоверний Цар Македонский
и Сръблем и гръком и пр.“ (Читалище II 1871, с. 52-53).
Како и да било, останува во сета оваа работа за македонистите едно како основно; правото на македонскиот
народ на самостојност, на свој национален развиток во
условите на современоста, тие се старале да го поткрепат
со доводи од историјата – за неговото потекло и за неговата некогашна слава.
3) Понатамошна логична цел за македонистите
беше создавањето на одделен македонски литературен
јазик. Затоа тие и ја подвлекувале разликата меѓу македонскиот и бугарскиот јазик. Македонските учебници се
со тоа тесно поврзани. Можевме да се увериме до колку еден од највидните наши учебникари, К. Шапкарев,
се беше доближил до македонистичките позиции, иако
решителниот пресврт сепак не се решил да го направи.
Прашањето за составување македонска граматика имаше
за македонистите не смисла до толку што ќе ги открие
особеностите на „македонското наречие“, та да се земат
тие предвид при утврдувањето на „општиот јазик“ а имаше смисла таква, што со таа граматика да се удрат темелите на новиот македонски литературен јазик. Јасно е од
каква важност за понатамошниот наш национален развиток беше поставувањето на оваа цел, што се оствари наполно допрва во наши дни, но што се оствари затоа дека
беше цел реална, заснована на закономерноста од нашиот
национален развиток.
4) Од искажувањата на Славејкова можеме да заклучиме нешто, иако не кој знае колку, за ширината на
движењето на македонистите. Тој кажува дека нивната
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работа не била „само голи думи, но мислъл, която м н о з и н а искат да прекарат в животът“ (курз. наш). Шапкарев исто така ни дава да разбереме во вториот предговор
(1869) дека нивното влијание наоѓало одглас во народот,
кој повеќе се радувал да го слуша својот јазик во црквата
и училиштето. Исто така од него дознаваме дека тие луѓе
не се во служба на грцизмот. По таков начин само како
гола пропаганда ни се покажува тврдењето од некои, што
имавме веќе случај да го запознаеме, дека македонистите
биле грст луѓе, и тоа или Грци и Грковласи, или пак погрчени. Напротив, се уверуваме дека нивното движење
веќе кон крајот на 60-те години било, иако уште во својот
почеток, иако уште неустановено дефинитивно во своите
идеолошки поставки, значително.
Од која средина можеле да бидат оние „млади
патриоти“ со кои Славејков расправал за македонското
прашање. Тој се среќавал со нив во Цариград зашто до
времето кога ја има напишано статијата не бил дојден во
Македонија. Луѓе пак што можеле да дојдат во допир со
него во Цариград најверојатно биле од нашата трговска
средина или некои интелектуалци. Нешто поодредено за
сите тие работи не сме во можност да кажеме, при овој
материјал што го имаме. Тоа ќе остане предмет на идните
изучувања на прашањето.
5) Славејков подречува нешто и за подлабоките
противречности меѓу бугарското и нашето граѓанство. Ние
порано споменувавме во општа форма за судирањето на
интересите меѓу бугарските и нашите трговци, за сметките
што мораа да си ги прават и едните и другите како во однос
на устројството и ползата од слободната црква така и, во
подалечна перспектива, во однос на позициите во идната
слободна држава. И ете Славејков насменува токму дека
за неразбирањата допринесува „и малкото неравенство
между горни и македонски Българи по число и по напредувание. Македонистите може да мислят, че в народните
работи всякога ще боравят горните Българе, като помногочисленни и по-събудени, и че Македонците ще останат на
второ място. Това значат думите на Македонистите: „Отървахми ся от Гръци под други ли да паднем?“
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Македонистите ја согледувале опасноста од тоа, да
не се наврти по сета борба бугарската буржоазија како стопан во Македонија. Славејков, познат по своите демократски разбирања и претставник на малограѓанството, можеше искрено да изјавува оти тука е работата како меѓу од
еден татко браќа. Но инаку ја истеруваа накрај оние претставници на бугарската буржоазија што ја окупираа прво
Егзархијата и од неа направија противнародна установа, а
што попосле се наредија и во младата бугарска држава. За
нив Македонија со својот тутун, памук, афион, ориз и др.
беше примамлив објект за печалби. Секако имало што да
ги тера македонистите да се плашат од „малата нееднаквост“. И во статијата излезена во „Право“ (1 март 1871)
како одговор на Славејкова се насменуваше за некакви
„частни примери за интерес“ кај „горните братя“.
Се разбира, дека едно движење поставено на самостојни основи во Македонија, не мораше да значи во
никој случај цепење и ослабување на силите, како во однос на борбата против Цариградската патријаршија, така
и особено во однос на борбата против турското ропство.
Напротив тоа можеше само да го зацврсти сојузот на широките народни маси во двете братски земји под турска
власт – Бугарија и Македонија. Историјата на македонското движење покажа дека тоа беше што одговараше на
вистинските интереси на македонските народни маси и
дека тоа, развивајќи голема револуционерна енергија, секогаш бараше опирачка и се поврзуваше со прогресивните движења на соседните народи. За жалост, во она време, поради незакрепнатоста на движењето не можеше да
се оствари тој сојуз.
Што станува понатаму во развитокот на двете соседни словенски земји? Бугарија се ослободи со руска интервенција во 1878. Македонија остана под полуфеудалното турско ропство сѐ до 1912 година. Нашето граѓанство не само што не напредува понатаму во втората половина на минатиот век, ами доживува и регрес, додека во
Бугарија, со нејзиното ослободување, се создадоа услови
за брз развиток на една буржоазна класа со свои одредени завојувачки аспирации спрема Македонија. Умилниот
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тон, благопријатните помисли итн. – се заменија со студена сметка што не гледаше колку крв на македонскиот народ ќе се пролее, за да се добие еден владички берат (така
се прошируваат позициите!), за да светне кралска круна
на главата на Фердинанда Кобуршки. Настануваше времето на такви „освободители“ на Македонија што Алеко
Константинов толку убаво ги окарактерисува во еден свој
фељтон, каде еден од нив си мечтае по овој начин:
„Ете токму сега му е времето, ама на, кураж нема!
Сега да има некој да ја ослободи Македонија, додека е
нашата партија на власт, пак ја да те научам тебе што се
вика келепур. Ех да ми ти ја докачам јас тебе солунската митница и не ми треба многу: само две години, две
годинки само да ме остават управител или оценител на
митницата, па ела ти зборувај после со мене... Пливнат
е Солун од Евреи: педесет ли шеесет илјади ли се, кој
ги знае, ама сѐ трговци луѓе: има и да молзеш и да остане, - не се како нашата, софиската, голотија... Солунската
митница! Калифорнија, матната да ја однесе! И оди, та
не биди патриот, оди потоа, пак не сочувствувај им на
Македонците...
Што му требаше, џанам, на тој Биконсфилд што
не изразцепи. Сосем арна си беше Санстефанска Бугарија, што му требаше да ја цепи. Оди сега пак трепкај на
празни јасли, оди та чекај некој да се сети да ја ослободи
Македонија...“
(Съчинения I, 1940, с. 192-193).
Но тоа беше и време кога македонскиот народ го
израсна Гоцета Делчев.
7.
На крајот од оваа глава ќе се запреме на споменатиот погоре Бенијамин Мачуковски и неговата граматика. Тој стоел, како што се гледа, најблиску до целта да ја
сврши таа работа, што и други пред него ја имале пред
очи. Неговата граматика била составена, приготвена за
печат, но не се отпечатила. А еве како било.

435

Блаже Конески

Во в. „Право“ од 18 септември 1872 г. Мачуковски
дава едно „Обявление за Българска Грамматика по Македонско наречие“. Го приведуваме целосно: „Изучението за Българската Грамматика в Македонските училища
е един от най-трудните предмети за учениците, вместе с
тем най-безтолковий. Он им отнима доста дълго време,
и това не им мешае пак да немат понятие от грамматиката. Това происходи от несообразноста в грамматическите
форми на досегашните издадени Бъл. грамматики с ония
на македонското наречие. Това ми е дало повод от време
още да обърнам внимание върху нашето наречие и да го
подведам под грамматически форми и правила. Съм наредил веке първата част за грамматиката, и успехът що
са показале учениците в изучението на този предмет по
записките ми, напълно съм са убедил за достижение на
целта ми.
За да дадам едно лесно ръководство и на другите
ученици по Македония, и да избавам своите от да преписват съм решил да напечатам този мой трудец; но единствената стъпка са средствата, които ми препятствуват да
извършам това.
Поради това се обращам с покорна просба кам
Г-да учителите по Македония да са постараят да ми соберат спомоществования, от които зависе исключително
издаванието на книжката ми.
Спомоществованията се пращат до мене в Кукуш,
придружени с 3 гроша предплата половината цена на
книгата.
Кукуш, 16 Авг. 1872 В. М а ч у к о в с к и
Сметајќи ја бугарската граматика за предмет
„най-безтолковий“ во македонските училишта, поради тоа што таа ги изнесува формите на јазик не свој на
учениците, Мачуковски, значи, најпрвин во својата практична работа ја испробал македонската граматика, и
сега сака да ја воведе во сите македонски училишта. Тоа
ништо друго не можеше да донесе, освен „раздробение,
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по изразот на П. Р. Славејков. Објавата на Мачуковски е
можеби најјарок пример за тоа како тешко се помирувале
и соживувале со употребата на бугарскиот литературен
јазик кај нас.
Но затоа на „Обявлението“ последува една критика од П. Иванов, карактеристична по својот остар и дури
зајадлив тон, каков што досега не среќававме од бугарска
страна во однос на македонските учебникари.
„Човека пише граматика Българска по М а к е д о н с к о н а р е ч и е – вели П. Иванов („Право“, 30
октомври 1872). Какво искате да покажете с туй Г-не
Мачуковски? Не стигат ли ни 4-5 Граматики тюрлю би
тюрлю, ами и вие искате да се прочуете къто Найден
граматика? Или нещо друго мислите с туй? Давате ни
причина да се съмняваме. Не сте ли съгласни, че сички
Българи тряба да имаме една писменост? Не сте ли съгласни да бъдем целокупни? Не сте ли съгласни, че сички
Българска Граматика на македонско наречие, коя къто е
на македон. наречие тряба да я назовете Б у г а р с к а а
не Българска“.
Тој понатаму тврди дека и во Македонија се говори бугарски: „Само че македонско названото наречие
твърде много се е развалило под влияние на Арнаутско,
Сръбско, Цинцарско и Гръцко наречие.“
И на крајот: „Г-н Мачуковски пак моля да отложи
изданието на своята граматика по македонско наречие, до
когато македонците се не откажат че са Българи или Бугари. Ако сме един народ тряба да имами един книжевен
език и една Граматика“.
Петар Иванов, значи, сметаше (или моментот беше
веќе таков, не како во почетокот на 1871, кога се редеше
Егзархијата), дека нема потреба од тактизирање спрема
Македонците, по углед на Славејков, ами дека треба еднаш направо да се каже тоа што мораше да се каже. Какви
ти компромиси со „македонското наречие“! Сега се лепна
в очи оти навистина тоа „наречие“ е расипано (и тоа до
немај каде), иако порано го увераваа Шапкарева дека греши што го наречува „презрено“. Што остануваше по сето
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ова за македонските поборници за „општиот“ јазик? Дека
тие пак не отстапувале лесно доказ е макар и издавањето
на последниот учебник од Шапкарева во 1874 г. (за забележување е дури дека во тој буквар македонскиот јазик
е почисто претставен отколку во поранешните учебници на Шапкарева). Но сепак средната позиција остануваше во својот корен подриена. Подалеку можеше да се
оди само по патот што го укажуваа македонистите – кон
изградбата на самостоен македонски литературен јазик,
кон сочинување граматика што ќе носи наслов „Македонска граматика“.
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МАКЕДОНИСТОТ ЃОРЃИ (ЃОРГО) ПУЛЕВСКИ
1.
Во лицето на Ѓорѓи (Ѓорго) Пулевски (1838-1894)
имаме уште еден составувач на македонски учебници и
во исто време, што е за нас далеку поважно, единствен
досега познат наш човек што успеал печатно да им даде
израз на идеите од македонистите. Со право узнаваме во
него припадник на тоа движење.
И тој, како Партенија, излезе од она живописно
мијачко катче на нашата татковина, од Галичник. Печалбар, ѕидар по занает, тој се движел во Влашко, а во првата
половина на 70-те години – во Белград, каде што ги печати своите два учебника: 1) Речникъ отъ четири језика, I.
Српско-Аллбански. II. Арбански-Арнаутски. III. Турски.
IV. Грчки. Скројена и написaна от Ђорђа М. Пулѣвски,
архитекта у Галичникъ окружије дибранско 1872 године.
I-ва часть. Београд 1873; - 2) Речник од три језика. с. Македонски, арбански и турски. Књига II. Написао Ђорђе
М. Пуљевски, Мијак гаљички. у Београд. 1875.
Потоа во руско-турската војна од 1877-78 година
Пулевски, на чело на една чета доброволци – Македонци печалбари, собрани од него, учествува во познатата
битка на Шипка. Таму се истакнал по храброст и бил одликуван од Русите. Во тукушто ослободената Софија, во
1879 г., Пулевски ја издава својата „Македонска песнарка“ (во два дела), каде што покрај неколку народни песни
се наоѓаат и сочинети од него на актуелна тогаш тема.
Следната година излегува неговата граматика под нас
лов: „Славянско-насельениски-македонска слогница речовска за исправуванье правословки-язическо-писание.
III-та книга. написал ю Гь. М. Пульевски. Основана на
III-то одельение учильиштко а напечатена потъ настоятельствомъ Г. угрина Џиковъ търг. Гальички отъ Албания.
1880 година въ г. София. Първи делъ (с. 36). Во еден оглас на корицата Пулевски соопштува дека има уште два
дела за печатење од таа книга. А освен тоа приготвени:
родословница, речница, нар. Песнословница, смислени-
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ца (логика). Се спомина дека од него останал еден голем
ракопис на славјано-македонска историја, но каде се наоѓа – не знаеме.
За него, а особено за неговите книги, не се пишувало ништо поподробно ниту во Србија ниту во Бугарија.
Јасно поради што: дека Пулевски ја изјавува најодредено
свеста на македонскиот патриот, дека тој говори за историјата на својот народ, за потребата да се создаде македонски литературен јазик. Примерот со Пулевски, и
воопшто со македонистите, е можеби најеклатантен пример за замолчувањето од страна на шовинистичката наука – фактите што би говореле во прилог на самостојниот
развиток на македонскиот народ. Сѐ се има направено да
не можат само новите македонски поколенија да ја узнаат
својата вистинска историја.
Во однос на Пулевски можеме пред сѐ со апсолутна сигурност да ја установиме неговата врска со луѓето
што пред него работеа на македонските учебници. Не го
установуваме тоа само по фактот што тој пишува на македонски јазик, базиран главно врз неговиот роден галички говор, и што тој можел и да се учи на Партениевите
учебници. Тоа го установуваме по најнепосреден начин,
споредувајќи го текстот од неговиот „Речник на три језика“ со текстот на Шапкаревиот учебник „Пьрвоначялны
познанія за малечки дѣтца“ (1868). Речиси наполно тој
текст е искористен од Пулевски во првите 90 страници од
неговиот речник, што значи дека тој бил запознат со македонските учебници и дека зел пример од своите претходници во оваа работа.
Ќе дадеме наспореден текст од Шапкарева и Пулевски, од споменатите книшки, за да се покаже очевидната врска:
Шапкарев (с. 11-12)
П. Що е най-потребно човеку?
О. Най-потребно человеку му е първо храна, защо
без нея не би могъл да живеет; а после му е потребно облекло и жилище.
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П. С що се хранат човеците?
О. Човеците се хранат с плодови от всекакви дръвеса и растения, с млеко от домашно иманіе, сир от крави, биволици, кози и овци; после с месо от различни животни домашни и диви, птици и риби.
П. Кои плодове се най-добри за храна?
О. Най-добри и най-полезни за храна са: Пшеница, ръж, царевка и др. жита; от ними се месит хлеб; и
кромпирите са едно от най-потребните растения на човекът.
П. С що се облеквит човекът?
О. От напред людьето убивали животни, та с месото им се хранели, а с кожата им се облеквели. По време после хватили да правят от нихната козина и вълна
всекакви платна, та от них после си кроели облекла. Най
сетне човекът изнашъл некакви растения, како: лен, коноп, кои, от как се испредат и исткаят биват много потребни човеку.
П. Како му дошло на ум човеку да си направит за
живелище кукя?
О. Най-напред човекът за да се увардит от дъжд,
от зима, от голема горещина и от други злини, си направил мала колиба от дървя и ветки; а после начнал малку
по малку да правит здрави куки от каменя, вар, песък и
др. т.
П. Всите людье дали си имает така здрави куки?
О. Не; имат некои людје, що живеят под церги или
си прават колиби, къде ке се завъртат, та пак после се преносвет на друго место, и таму си оптегват цергите. Таквите людје се велят „ц е р г а р и“ или н о м а д и. Такви са:
Егюпците (гурбетите – цергарите), Качауните – Власите
с овците и много народи по Азия. А пак повикето людје
не се преносват, како цергарите от едно место на друго,
ами си правят здрави куки на едно место; таквите людје
се велят заселени и от нихните куки се чинат села и градове.
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Пулевски (с. 52-55)
Пи. Што је наипотребно за човека, кажи ми, ако
знајеш?
Одг. За човека је потребно наинапред рана или
јастие а после облекло и сосовиште зашто без тије не би
могле да живувајет.
Пи. Што им служит за ранење на људине, кажи ми
еношка.
Од. Плодови од секакви дрвја и растенији и млеко
од домашни добитци и месо од животињено.
Пи. Који плодови се наиполезни човеку за ранење,
кажи ми редовно.
Од. Жито и пченка и лебно дрво (сатрокарпус)
које је многу познато и полезно у островине, које на јужно море растет и неговијот плод на жителите им служит
у место рана.
Пи. Со што се облекат човек, кажи ми, ако знаеш.
Од. Старите људи напред убивале животиње и од
месото животињско се раниле а со кожите од животињето
с’ облекале.
А по некоје време после зафатиле да прават од влната гути, кровувале алишта.
Пак најпосле човек изнашол и некакви растенији
као што је лен, коноп и бобаћ и коприна и од тије испредени и искајени се правит платно које и теја служит
човеку за облекло.
Пи. Како му паднало човеку на ум да си направит
сосовиште за себе, кући.
Од. За да се чуват од дош, од студ, од голема горештина, и од други лукавштиње.
Човек наинапред си правил колиби од дрва, и од
ветки а после зафатил да правит јаки кући од дрво и од
камен и од други рабоће.
Пи. Сите људи али имајет така здрави и јаки кући,
кажи ми.
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Од. Немајет, току има некоји људи који живувајет
под церги или си прават колиби каде стојат и живувајет,
пак се преносат на други места и тује растегнувајет цергите нихни. Тије људи се вељат цергари, еђупци или номади.
А пак помногуве људи не се преносат како цергарине од једно место у друго.
Овије си прават здрави и јаки кући на једно место.
Такви људи се вељат засељени и од нихни кући се учинувајет села и градови.
Од поредбата паѓа веднаш в очи и колку е јазикот
на Пулевски почист од јазикот на Шапкарева, кој се стремел, како што знаеме, да создава јазик „среден“.
2.
Во првиот речник на Пулевски се даваат наспоредно само зборови и изрази од вопросните јазици. Делот
наречен „српско-албански“ содржи покрај македонските
зборови (по галичкиот дијалект) и српски, често погрешно бележени. Речникот од 1875 г. е разговорник и како
таков, ќе видиме, побудува особен интерес. Од него ќе
извлечеме на ова место и сосем кратка карактеристика на
јазикот на Пулевски.
Тоа е, во доста чист вид изразен галички дијалект.
Бидејќи Пулевски се движел во Белград, одвреме навреме попаѓаат во неговото говорење по некои српски зборови и фрази, помешано со македонски, од родот на оваа:
„А све што хоћеш да ти правит тебе други и ти прави това
њима“ (Јасно е колку го знаел српскиот јазик).
И кај Пулевски се забележува стремеж да се излезе од тесно говорното. Но како тој не бил човек учен,
најмалку со граматички познанија, не можеме да бараме
кај него полна доследност.
За тој стремеж ни сведочи пак онаа црта што ја
најдовме спроведена за првпат кај Партенија, т.е. расподелбата на наставките – а е т и - а т во 3 л. мн. сег. време.
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И кај Пулевски е редовна наставката – а е т во случаите
како: и м а ј е т, к л а в а ј е т, з а п и р а ј е т, с к р и в а ј е т итн., а наставката - а т во случаите како: м о ж а т, д е љ а т, с е р а н а т, ј а д а т, н о с а т, б и а т
итн. И оваа црта укажува на врската од Пулевски со поранешните учебникари. Покрај ваквите примери ќе сретнеме кај него наместа и отстапување спрема како што е
во галичкиот говор (или и во некои други говори): ч е к а ј ат, и м е н у в а ј ат, с е б е р е т, с е в е л е т,
с е д е л и т , с е р а н и т , н а п и ш и т (сѐ 3 л. мн.)
Освен галичката замена ѫ > о ја среќаваме во
извесен број примери и пораспространетата македонска замена ѫ > а ; така од една страна: р о ц и в е, д о б,
к о д е, с т р о к о в и, с о д о в и, г л о б о к о, м о ч н о,
т о т о н, с о ж н и, н а г о з е р, ј о г л е н, м о т а - м о т и ш, в н о т р е, с в о з и м а – па и (од вторичниот ъ):
с н о г а т а, л о ж н и к, о г о н, в е т о р; а о д д р у г а: к а д е, н е к а д е, с е к а д е, о д т а д е, ј а з и к,
р а к а, п р а ћ е, п р а ч к и, м а ш т е ј а, с н а г а, м а г л а, о г а н, д о б а р, в е т а р. Пулевски, значи, земал
предвид оти неговата книга треба да се чита насекаде во
Македонија, и кај што се зборува поинаку одошто во галичкиот говор.
Тој, ќе видиме, ја истакнуваше потребата за создавање на еден општомакедонски литературен јазик. Нео
бично е интересно да се види како тој, излегувајќи од таа
мисла се трудел во областа на речникот или да создава нови
зборови (термини) по народски начин или на некои зборови што ги земал од другите словенски јазици да им дава
завршоци живи во нашиот народен говор. Во секој случај
таа тенденција за помакедончување е видна кај него, независно од тоа што тој, како човек необразован, стигнувал во
овој поглед понекаде до куриози. Така на пр. задув, задуф е
кај него воздух, атмосфера; за воздух го употребува и зборот ветор (не сакајќи да го зема турското ава); тељопис му
е телеграм (затоа што се пренесува по тељ); книжар – писател; пригода (кај Шапкарева – леснина) – справа (изгледа ова ќе биде народен збор); слогница – сметка (во народниот говор: слагам, слог – рачун); умеење – художество,
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тесто – смес (во хемијата – вака употребено на соодветно
место кај Шапкарева); спојување (кај Шапкарева: сплав);
сувоводни (кај Шапкарева: влечащи); лица (кај Ш. – племена) – раси. Интересни се термините географски (некои му
се земени преку Шапкарева): подгор, џупа, осовината (од
земјата); станиште, залив, окајан (и океан), сувота, волкани или огнедишушти, проток, провлак, јазик, нос, остров,
полуостров, езере, сушење, међа (од реката, брег), звездоброина – астрономија, (ѕвезди) нестановни, нестановити
и становни, становити (кај Ш.: неподвижни и подвижни);
засенување на месечината, затнувачка или затнување (на
сонцето) итн. Сето ова ни го открива напорот на Пулевски да го доразвива јазикот опирајќи се на средствата што
може за тоа да ги даде народниот говор. Термините што
ги наоѓал кај Шапкарева тој се трудел во ред случаи да ги
помакедончи.
Ќе споменеме уште само неколку црти од јазикот
на Пулевски. Идното време го образува со ћ а: ћ а ж и в у в а м е, ћ а о ж и в е м е.
За минатото определено време наоѓаме форми
како: н а п и с а ј е, с е у м н о ж и ј е, с е у п р а в и ј е,
о с т а н а ј е (по галичкиот говор), но и – н а р е к о х а,
в л е г о а.
За глаголскиот прилог: з б о р у в а ј е ћ и, и з о с т а н у в а ј е ћ и и сл. наспрема: т у р к а ј е ш т и,
д и г а ј е ш т и с е, п р о д а в а ј е ш ч и и сл. Нека се
потсетиме дека и кај Партенија се употребуваа форми
како последниве, иако не се од галичкиот говор.
Интересно е и бележењето на Пулевски. Тој пишува на пр. често на крајот од зборот д место т: гинед, ранид,
велид, другарод и сл.; љ и пред и, е: се дељит, видељина,
иљи, гљедам, каљеник и сл.; и место ј во вакви случаи: тои,
краи, купуваи, маистори, воивода, наимногу и сл. Сето ова
дава материјал да се заклучува за изговорот и местото на
нашите гласови, но ние нема да се запираме повеќе, бидејќи е тоа предмет на специјална лингвистичка студија.
Во својата „Слогница речовска“ Пулевски се обидел, без нужната подготовка, да ја изложи македонска-
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та граматика. Уште во 1873 г., во предговорот на првиот
свој речник, тој ветува една таква работа: „Садъ даклемъ,
послужите се овомъ, и ако је погрешно негде као у пространом смислу и на просъ начинъ скројена у првом ћу
речима заменити, у другой книзи и допунити а у трећой
книзи ћу граматично о свему списати“.
За нашиот јазик тој во оваа книшка ги употребува називите „славяно-македонски“ и „нашински“. Во белешките под текстот укажува на извесни разлики меѓу
него и српскиот и бугарскиот. Така: „(дури) нашински.
(доклье) сърпски. (догде) бълг.“ притоа посочува и извесни македонски дијалектни варијанти, како во случајот
кога го објаснува галичкото п о т и: „пати, нашин, пъти,
бъл. пута сър“.
Поголемиот дел од неговата „Слогница“ се однесува на азбуката и употребата на буквите (с. 6-28), а само
на неколку страници (29-35) тој говори, на свој начин, и за
извесни својства на нашиот јазик. Азбуката на Пулевски го
има следниот состав: а, б, в, г, д, е, є, ж, з, ї, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ъ, ы, ь, ѣ, ю, ѫ, џ, ѧ (я), ɵ. За буквата
ɵ забележува дека се употребува само во туѓи зборови и
имиња, а за ѫ дека може да послужи „само негде за некоі стихъ песнинъ“, како: „нерони тие сълзи къжѫрвави“.
Смекнувањето го врши со ѣ и ь во вакви случаи: седенѣ,
виканѣ, седенье, виканье, льелье, льутъ, вельа, гьеренъ,
гьоа, гьяконъ, кья, кукья, кукьи. Тој го внесува џ, иако во
галичкиот говор го нема тој глас, забележувајќи дека тој е
„еднозвечльивъ гласъ“ со ж, но само поостар.
„Слогницата“ на Пулевски го задржува за нас своето значење пред сѐ како уште еден израз на потребата да
се пристапи кон граматичката обработка на нашиот јазик.
3.
Накратко ќе го оцртаме ликот на Пулевски како
македонист.
На Македонија тој ѝ посветува во својот „Речник
од три језика“ еден дел каде говори за нејзините граници,
за градиштата и панаѓурите, за племенските и говорни-
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те разлики во македонскиот народ. Неговиот речник, по
одамна познат начин е напишан во форма на прашања и
одговори. На прашањето „Што се велит народ“ (с. 48),
Пулевски одговара: „Народ се велит људи који се од еден
род и који зборувајет еднаков збор, и који живувајет и се
другарат еден со други и који имајет еднакви обичаји и
песни и весеља, тије људите ги викајет народ а место во
које живуват народ се велит отечество од тои народ.
Така и Македонциве се народ и местово нивно е
Македонија“ (с. 49).
На друго место праша: „А како се велит нашево
отечество“. Следува одговорот: „Наше отечество се велит
Македонија и мије се именуваме с. Македонци“ (с. 26).
Пулевски сака да фрли светлина и на минатото
од својот народ. И во тоа што го изнесува тој, бездруго
ги узнаваме идеите на македонистите, така како што беа
изложени од Славејкова во неговата полемичка статија
против нив. И Пулевски го присвова Александра Македонски: „Македонија била пофалена – вели тој – у време
цара великог Александра“ (с. 67). Освен тоа Пулевски со
гордост споменува дека на наш јазик се правеле првите
словенски книги од браќата Кирила и Методија: „...македонски јазик је најсродан со црквено славјанските книги
и тој је старославјански“ (с. 40). „Мије затова се именуваме старославјани, дека книгине црковни Кирил и Методије кога и преводеле од јазикот грчки на славјански,
нашле за добро да напишат букви славјански и да преведат книгине богомољни по старославјански јазик и тује
во Македонија старославјаните живувајет“ (с. 42).
Ете како се слага националната идеологија на Пулевски. Но би испуштиле од предвид една од најважните
страни кај него, ако не би ги споменале задачите од нашиот културен и општо-национален развиток што му се
претставуваа на Пулевски и што тој ги согледуваше. Во
неговиот „Речник од три језика“ е засегнато прашањето
за создавање граматика на македонскиот јазик, прашање
што беше изнесено на дневен ред уште од порано. Пулевски смета дека од еден човек таа работа не може да
се изврши добро: „Реченица (така ја вика граматиката)
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сам човек и ако ја направит не је убава... Затова треба
да се зберет од сви напред речени народности (мисли на
македонските племиња, н.б.) по 4-5 људи учени, који го
познавајет јазикот маикин чисто.
И тије људи да скроват једна реченица која одговарат сродно народностима северославјански (за Македонци
тој го употребува и името – северославјани, по некогашното племе Северјани, н.б.), пак да остане као света таја
книга за сиве шкоља, а и за други книги писање“ (с. 124).
Како што гледаме од оваа одломка, Пулевски се
запира на предлогот за една претходна дискусија како да
се устрои македонскиот литературен јазик. Некогаш и
Партениј искажа вакво гледиште, само тој, се разбира, во
однос на граматиката на „општиот“ јазик; „нужно е да соучаствуват много лица; понеже сега за сега невозможно
почти е да се найдет между нами человек, който да знает
всите подробности на всите местни говори“. Може и да
нема меѓу овие два исказа непосредна врска, но сепак ги
споредуваме, зашто тоа се гледишта што кружеле меѓу
нашите луѓе. Пулевски бара размена на мислите по прашањето за граматиката, а намерата на поединци, како што
во негово време бил на пр. Мачуковски, да издадат македонска граматика сами, не ја сметал за најдобар начин,
но и самиот постапил поинаку, иако поради недостигот
на образование бил неподготвен за една таква задача. Потребата од литературен јазик Пулевски јасно ја сознава,
јазик општ за школите и за „книги писање“, установен во
својата граматика што треба да се има како „света книга“.
Ликот на Пулевски како македонист и македонски
патриот ни се дополнува особено од тоа што го среќаваме во неговите песни издадени во книшката „Македонска
песнарка“ (1879). Со тоа и ќе ја завршиме карактеристиката на Пулевски.
Рековме порано дека Пулевски бил учесник во
битката на Шипка и дека се одличил. Борејќи се на бугарска земја, за ослободувањето на Бугарија, Пулевски знаеше дека пролева крв и за ослободувањето на Македонија
од беговското ропство. Но неговите надежи не се остварија. На Берлинскиот конгрес 1878 г. великите сили ре448
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шија да остане Македонија и понатаму под турска власт,
а ветија само некакви илузорни реформи, за да се поправел животот на нашиот народ. На чувствата што во еден
таков момент го тревожеле, Пулевски им дава израз во
својата „Македонска песнарка“. Тоа што го наоѓаме тука
ни ги открива уште еднаш, јарко, погледите на овој македонист. Во своите песни Пулевски се обраќа до другите
словенски народи за помош на македонскиот народ. Тој
праша и проклина зошто да останеме „само мие да робуваме“. Каде е патот за оставениот во ропство македонски
народ? Тој вика на вооружена борба против поробувачот:
„Хајте бракьа, хај согласно, дружински. Против врага да
ходиме та с него да се бориме. Страмотно е хи жальстно
да мълчиме, хи търпиме...“ Таа борба треба да се води за
спасот на нашата татковина, некогаш толку славна а сега
запустена. „Татковина е хово место мило македонцим –
вели Пулевски – кральевина била пот кральом Филипом,
старо царство єсте от цара Александра... Требет да хотеме свою домовину и све да чиниме да ю добиєме. Стара
нам є кральевина наша македонска. Да се собереме сви да
се сложиме хи све да чиниме да се избавиме“. Да бидеме
така смели – вика Пулевски – и така да се бориме „како
наших стари пот альександром“; та со повторна слава да
светне нашето име: „Историю стару да ю оживиме... Воіномакедонски баірак стари развиєме“. Под тоа знаме, под
таа бојна „святост крстат баірак“, што „знак є сушти за
слободу братско-македонски“ – треба да се соберат сите
Македонци, од сите страни, и тие што судбината ги завлекла по туѓи земји, та да поведат докрајна борба против
„злотвор хазиятски“.
Ќе ја приведеме на крајот уште оваа одломка од
една песна на Пулевски:
„Чуйте, жители македонски. Назе нишчо не ни чекат.
От азиатци насилие, а в тугина укорство.
Тугя страна е неприятна в тугина све напорки гледает,
И несносни прешебоци свием ни веляет,
Ем во тугина македонцим кому како да му текнет,
Све намуртено, свием лош ни називает.
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Да ли сте чуле, Македонци, стари льуди што говорат:
Од Македонци по юнаци над них не било.
Цар Александар македонски триста лета пред
Христа
Со Македонци сви вселену повладал.
Наш крал Филип – Славянин е, цар Александар
					
Славянин е,
Наши баби славянски ги родиле.
Македонци! сетите се за юнакство македонско,
Та спроти старих вие сега да следувате!
.
.
.
..
По харно е да изгиниме в наша мила татковина,
От коли оваке да гледаме свяко злосторство“.
(Цитирано по П. Драганов,
„Македонско-славянскјй сборникъ“, с. 233-4).
Две работи би сакале да изделиме од овие стихови, несмасни, ама сепак од душа. Тоа е болката заради
потурнатоста в туѓина, чувството дека во Македонецот
се гледа помалку од човек. „Несносни прешебоци“, луѓе
без татковина, принудени да се штуткаат ту ваму ту таму
унижувани и презирани – зар тоа требаше да бидат внуците на Александар, зар тој песји живот беше за нив! Поарно смрт, одговараше Пулевски.
Тоа е второ, неговото кажување дека во самиот народ живееле преданијата за Александра. „Да ли сте чуле,
Македонци, стари људи што говорат“: од нив иде науката
на Пулевски. Тоа сведочи дека идеите на македонистите
се зародувале длабоко во народните низини. Пулевски,
толку колку што можел, им дал само непосреден израз.
Од Партенија Зографски до Ѓорѓи Пулевски, меѓу
тие два сина на Галичник, се повлече значајна линија на
развиток. Пулевски не беше образован како Партенија;
тој беше само разбуден самоук, човек од народот, што
не одбираше многу од граматички правила и интерпункција, макар и да говореше за тие работи. Но нели токму
тоа направи да биде Пулевски понепосреден изразител
на мислите и стремежите на народните низини, одошто
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некои тогашни наши интелектуалци што во помала или
поголема мера сепак потпаѓале под туѓо влијание? Пулевски изрази, таков каков што беше, со својот ѕидарски
ум, нешто повисоко. Можеше да го стори тоа, зашто борбената свест во нашите широки народни маси порасна. И
не само што го издигна гласот за самостоен македонски
литературен јазик, за македонска самостојност, ами тој
собра и своја дружина да се бори за идеалот што го проповедаше – за македонската слобода.
ЗАКЛУЧОК
Уште во самиот почеток на нашава работа рековме
дека појавата на македонските учебници се поврзува во
своите основи со самостојниот национален развиток на
македонскиот народ. Се надеваме дека материјалот што
го изнесовме во текот на расправата го осветли барем донекаде зараѓањето на нашето внатрешно движење, што
во понатамошниот историски развиток израсна како револуционерно движење со голема сила и што доведе до
полното оформување на македонската нација.
Во светлоста на историските факти што ги изнесовме може да се процени сета несостојателност на некои
„теории“ – како што беше на пример онаа дека „през епохата на българското възраждане“ населението на Македонија го „живееше общия български живот и само се смяташе за част от българския народ“ или како што е онаа,
на која сега би сакале со неколку збора да се осврнеме,
дека – за македонското прашање може да се говори, и тоа
само како за прашање политичко, допрва по Берлинскиот
конгрес од 1878 година.
„Ако се оствареше Сан-Стефанска Бугарија, ќе немаше македонско прашање“, - така гласи таа во својата
класична формулација.
Но да видиме на ошто се базира фамозната
„сан-стефанска теорија“, на ошто д р у г о, освен на недоброжелателноста спрема слободниот развиток на ма-
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кедонскиот народ? Пред сѐ таа теорија се базира на едно
бесмислено тврдење. „Ако се оствареше Сан-Стефанска
Бугарија, ќе немаше македонско прашање“. Така, со а к о,
не само македонското прашање може да се ликвидира,
ами и целата историја може да се преиначи по фантазијата на кого било. Во историјата нема „ако било“, ами има
„како било“. И тоа е нејзината врховна мудрост.
Од оние што ја измислија „сан-стефанската теорија“ работата се претставува така, како од она време да
се поставила некаква пречка за бугарското влијание во
Македонија. Но зар создавањето на слободната бугарска
држава не значеше појава на еден нов моќен фактор што
многу поорганизирано, поактивно и посестрано ќе го
спроведуваше бугарското проникнување во Македонија?
Така и стана. Како стоеше со бугарштината пред тоа, ние
имавме доста случаи да видиме. Вистинското засилување
на бугарското влијание во Македонија дојде заправо по
ослободувањето на Бугарија, наоѓајќи во Егзархијата свој
најдобар спроводник. Ако нашиот народ не се асимилира, ако тој кон крајот на 19 век почна и борба против егзархиската политика во Македонија, што беше заправо
политика на бугарската влада, тоа значи дека биле длабоки корењето на нашето национално движење и дека биле
коренито различни интересите на македонскиот народ од
интересите на бугарската буржоазија.
Но настрана сето тоа. Зар така лесно може да се
помине преку неоспорните историски факти за специфичноста на нашиот народен развиток уште далеку пред
Берлинскиот конгрес? Фактите што ние ги изнесовме во
врска со македонските учебници доволно го потврдуваат
тоа. Тие можеле да бидат замолчувани досега од хегемонистите, но тие стојат. Тие факти пак говорат дека македонското прашање не е поникнато допрва по Берлинскиот
конгрес, и тоа како прашање политичко, ами е поставено
најмалку дваесетина години пред тој Конгрес и тоа како
прашање национално.
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КОМЕНТАРИ И КРИТИЧКИ БЕЛЕШКИ
НА ПРИРЕДУВАЧИТЕ

КНИЖЕВНОИСТОРИСКИТЕ ПРИЛОЗИ
НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ ЗА XIX ВЕК

1. Најрани текстови
1.1. Една белешка во нотес
Со оглед на постојните факти околу филолошката
ориентација на Блаже Конески како студент на Белградскиот, потоа и на Софискиот универзитет пред почетокот и во текот на окупацијата на Македонија во Втората
светска војна, од оставнината на авторот се согледуваат
траги од неговото рано фокусирање на извесни основни елементи во врска со насловенава тема. Имено, во
еден мал „неугледен“ бележник-потсетник (со ознаката
на 1941 година) се наоѓа краток текст, насловен „Од живото на Жинзифов“, а кој овде е приложен факсимилно:
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Како што се гледа, белешкава е напишана на македонски јазик, а прашањето – зошто?– наоѓа свој одговор
во подоцнежните искажувања на Б. Конески, особено во
неговите интервјуа и други разговори. Обично се смета
дека Ксенофон Ѕинѕиф (Рајко Жинзифов) во Прилеп му
бил помошник-учител на Д. Миладинов (заб. Г. Сталев).
Според извесни показатели се знае во кој обем и
како на Софискиот универзитет била предавана „бугарската“ литература создавана од македонските писатели во
минатото. Тоа ни го потврдуваат и бугарските историчари на книжевноста, од кои едни (Б. Пенев, во својата История на българската литература том IV, 1936) ќе речат
дека „всушност, внатрешниот свет на Жинзифов е многу
беден во поглед на поетските идеи и ликови“ – мисла што
на друг начин ја изразил и Емил Георгиев во истоимената
негова Историја, а други одвај и го споменуваат, ставајќи
го на маргините... но, и едните и другите прифаќајќи го
како „бугарски национален преродбеник“!
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Блаже Конески секако го знаел уште тогаш позитивниот став на Кочо Рацин (искажан во познатата статија „Развитокот и значењето на една нова наша книжевност“) токму за тие наши творци од XIX век и за нив кај
него се создала јасна претстава за македонските корени
на нивните дела и за нивниот ген.
1.2. Прв кроки преглед
на македонската литература од XIX век
Веднаш по ослободувањето на Македонија од бугарските (и од другите) окупатори, младиот штотуку дипломиран филолог бил еден од ретките стручни лица
ангажирани при решавањето на проблемите од витално
значење за нацијата, посебно во сферата на јазикот и на
образованието. Во 1945 година тој го објави својот релативно обемен текст (од 38 страници) – Македонската литература и македонскиот литературен јазик, издание
на Култура од Скопје. Во тој момент не само што немаше официјални блокади по ваквите прашања од страна на
бугарскиот политички естаблишмент, туку, напротив, беа
стимулирани дури и од страна на највисокиот партиски и
државен врв на Бугарија, на чело со Георги Димитров!
Во фондот на Блаже Конески, во споменатиот бележник, се среќаваат уште и имињата на Ј.Х.К. – Џинот,
К. Петкович, П. Зографски и А. Костенцев. Има и еден
потсетник за јазикот на К. Пејчиновиќ во книгата Огледало. За тоа зошто бележникот бил воден на македонски
јазик во времето кога бил непризнат и забрануван во вардарскиот дел на Македонија, може да се види, на пример,
кај Цане Андреевски во Разговори со Конески (1991).
Формата Илјоски е напишана од Б. Конески.
К. П. Мисирков ќе влезе во фокусот на интересирањето на Б. Конески, изгледа, неколку месеци по појавата на оваа книшка во нашата средина, кога ќе ја објави
кратката статија „Една македонска книга“ во весникот
Нова Македонија од 15 јули 1945 г.
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Во сп. Младост од Белград, во бр. 5. за 1947 г.,
на стр. 62–67 е објавен текст на српски јазик под наслов
„Македонска књижевност и македонски књижевни језик“.
При сериозниот денешен прочит на книшката
Македонската литература и македонскиот литературен јазик вниманието на реципиентот му го привлекуваат
„отстапките“, било од сега познатата фактографија или од
денешните лингвистички норми. Во 1945 година, по озаконувањето на македонскиот книжевен јазик и донесувањето
на неговиот Правопис, определбата беше – да речеме – за
велешките форми на глаголите од уе-групата (кажуе, пишуе и други), а оттука и за глаголските именки кажуење,
пишуење што, се разбира, Б. Конески доследно го применува. Прашањето за пишувањето на денешните букви Ќ и
Ѓ беше регулирано со двознаците КЈ и ГЈ (срекјаваме, доагјаме), на Љ и Њ со ЛЈ и НЈ (лјубовта, лобанја). Од другите примери да ги споменеме следните зборови: уплив,
одспрвин, сусретот (сите на стр. 12)1, надежда, поредба
(на стр. 13), подозиран, неоценима, настованјето, успеа
во смисла успеаја (на стр.15), врлен, представуено, надвлада (на стр.17), обвакјаат (на стр.17 и 20), поквара (на
стр. 22), романтик, славјанофил (на стр. 23), оноа гасоите
(на стр. 24), у света (26, веројатно според Рациновиот пример), се завзеде, „јазик искуствен“ (28), „после Светската
војна“, и то (31), величенственост, (доколку не се работи
за печатна грешка?), лучоносец (32) итн.
Првообјавата на Четиријазичникот на Данаил е
означена со 1762 година, а денеска се смета дека првото
издание е објавено во 1802 година! (Дали не се работи за
механичка грешка, според погрешната назнака на Г. Прличев, кој во својата позната песна вели дека Охридската
архиепископија била укината во 1762 година?)
1.3. Еден пригоден текст
До појавата на нова книшка од оваа сфера, Б. Конески го поднесе на 13.2.1947 г. во Скопје својот реферат
Овде и понатаму се упатува на страницата од оригиналните изданија на текстовите што се коментираат.
1
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на Основачкото собрание на Друштвото на писателите на
Македонија во кој се осврна и на делот од нашата литература во XIX век. Тоа е кратко, но не и буквално повторување на дел од содржината на претходниот текст објавен
во 1945 година, адаптиран за свечената пригодност. Тој
дел од рефератот е приложен во овој том. Блаже Конески
на тоа Основачко собрание беше избран за претседател на
ДПМ. Но, нека биде и овде подвлечено дека Б. Конески
има неколку кратки навраќања кон оваа тема по разни поводи и од разни причини, дел од кои остануваат сѐ уште
непознати за оваа наша намена, но и неидентификувани.
1.4. Македонската литература – XIX век –
краток преглед и текстови
Следното навраќање кон оваа област на македонското творештво се случи во 1950 година, преку книшката
Македонската литература – XIX век – краток преглед и
текстови (Скопје, 1950, Државно книгоиздателство на
НР Македонија). Текстот како да е напишан во последните години од животот на авторот! Во него одвај се
наоѓаат 2–3 збора несоодветни на денешната практика
(придавката немислим, на стр. 5; горештш, решавашти
на стр. 12).
Надвор од авторовиот ракопис приложени се текстови од застапените македонски писатели и поети на
XIX век, но и од анонимни автори, и тоа:
Слово заради завист (фрагмент) од Ј. Крчовски,
од Огледало (К. Пејчиновиќ), од некои ракописни зборници (Мачењето на Свети Горѓија, За покрстувањето
на Русите, Верују), од Кратка свјаштена историја на
ветхо-новозаветната црков (Партенија Зографски), од
Првоначални познанија за малечки детца (Кузман Шапкарев), од Речникот од три јазика (Ѓорѓија Пулевски),
Борбата против владиката Мелетија во Охрид (Димитар Миладинов), Како собирал Д. Миладинов народни
умотворби (Марко Цепенков), песните од Константин
Миладинов Шупељка, Бисера, Желание, Сираче и Т’га
за југ, од Рајко Жинзифов Глас, Просјак, Песња, Охрид,
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фрагменти од Гусљар в собор, Безсоница, Крвава кошуља
и На Великден, фрагмент во прозен превод од поемата
Сердарот, Алфа на Илиада и од Автобиографијата
(Григор Прличев) од статијата Неколку зборои за македонцкијот литературен јазик (Крсте Мисирков). Овие
текстови се предадени на оригиналниот јазик (освен Прличевите), со замена само на азбуките.
Второ издание на книгата
Две години по објавувањето на овој текст, во 1952 г.
се појави неговото второ издание со истите ознаки на издавачот, со истиот формат, но со малку поситен печат. Освен
во бројот на страниците (104 наспрема 95, а што за причина
го има, имено, поситниот слог), не постојат некои позначителни промени во текстот: тој, едноставно, е препечатен,
со тоа што, да речеме, зборовни разлики има сосема малку,
како од видот „...на минатиот век“ (стр. 5, ред 7 од горе),
наспрема „...од минатиот век“ (стр.5, ред 6 од горе) или: мие
наспрема ми веднаш по претходниот пример.
Континуитет на интересирањето
за општата тема
„Македонската литература во XIX век“ (Блаже Конески: За македонската литература, Избрани дела во 7
книги, кн. 4 изд. на Култура, Скопје, 1967, и повторено
издание во 1981 г. – без промени).
Во забелешките кон овој том самиот автор го дава
следниот податок за споменатиот текст: „Оваа статија
беше објавена на српскохрватски во книгата Македонска
књижевност, Белград 1961 (Српска књижевна задруга)
стр. 101–117. Како основа за неа послужи еден поранешен текст вклучен во мојата книшка ‘Македонската
литература во XIX век – краток преглед и текстови’,
Скопје 1950“ (подвлекол Г. Сталев).
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1.5. Спомените на Исаија Мажовски
За спомените на Исаија Мажовски да се види,
исто така, во книгата Македонскиот ХИЦ век – јазични и
книжевно-историски прилози, стр. 231–238, 1986 г.
1.6. Еден препев на Жинзифов
Во весникот Културен живот во 1951 година се
појави краток текст под наслов „Еден препев на Жинзифов“. Тој е, всушност, повеќе во облик на соопштение,
потпишано со иницијалите Б. К. Се однесува на онаа ненасловена песна од познатиот руски поет Николај Некрасов (1821–1877), чиј прв стих гласи:
“Я за то глубоко презираю себя.“
Во текстот се споменати: Николај Некрасов (1821–
1878), автор на поемите Мразот – црвен нос, Кој во Русија живее убаво и на бројни песни, од кои најпознати му
се, покрај веќе споменатата, и Вслушан во ужасот на војната, По повод смртта на Шевченко, Пред дождот, Во
шесте вчера, Одам ли ноќе по улица темна, На демонот
и други. Поетското творештво му е издадено во 12 тома;
Тарас Григорјевич Шевченко (1814–1861) – украински
бард, автор на бројни дела, како што се капиталните Кобзар, Катерина, Ајдути (Гайдамаки), на песните Топола,
Днепар (Ревёт и стонет Днепрь широкий), Славянам и
многу други. Михаил Јурјевич Лермонтов (1814–1841),
наследник на А.С. Пушкин; се прочул со својата протестна песна На смерть Пушкина; автор е на неколку поеми,
меѓу кои најпопуларни се Демонот и Мцири, а од песните, покрај споменатата – Бородино, Едро, Пророк итн.
Хумјаков е Алексеј Степанович Хомјаков (1804–1860),
автор на историската трагедија Ермак и на песните Орел,
Мечта, Киев, На Русија и други. Која негова песна Б.
Конески ја има предвид кога го споменува Жинзифовото
стихотворение Охрид – не успеавме да утврдиме. (Овој
поет не секогаш се среќава во антологиите на руската поезија од XIX век.)
Во цитираните песни има извесни несогласувања
со некои артефакти од ваква или онаква природа, споре-
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дено со некои други изданија на тие текстови. Едни од
нив се нељубам (кај Конески) наспрема не љубам (не любамь) во оригиналот, бесполезно наспроти безполезно, бесилен наместо безсилен, спечалих наместо спечелих, жлчка наместо ж’ лчка (жълчка), а во содржинска смисла
најмаркантна е замената на стиховите од Некрасов:
„И что злоба во мне и сильна и дика,
А хватаясь за нож – замирает рука!“
наспрема
„И что злобам во мне и силь на, и дика,
А до дела дойдёт – замирает рука!“,
при што зборот злобам, секако, е печатна грешка
(наместо – злоба).
(Овде да потсетиме дека Иван Доровски подоцна
изврши извесни идентификации на релацијата Жинзифов
– Некрасов, вклучувајќи ја и споменатава песна.)
2. Просветителството во Македонија
2.1. Приод кон делото
и ликот на Кирил Пејчиновиќ2
Изгледа дека Б. Конески – како книжевен историчар – е најангажиран токму околу прашањата на просветителството во Македонија. Досега се забележани повеќе
навраќања кон оваа тема, веројатно благодарение на поТекстот „Кирил Пејчиновиќ против паганските обичаи“ првпат е
објавен во в. Нова Македонија (во ЛИК) од 6 мај 1992 година, а беше
преобјавен во книгата на Б. Конески Светот на песната и легендата на стр. 176–178, во изд. на Гоце Делчев, 1993 година, непосредно
пред смртта на авторот. Овој текст е преобјавен и во т. 5 од Целокупните дела на Блаже Конески (критичко издание), Скопје, МАНУ,
2018.
2
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требата за средношколската настава. Така, се јавуваат изданија од 1956, 1963, 1968, 1970, 1974 (можеби и други)
година, во кои, врз база на избор на автентични текстови
од Ј. Крчовски и К. Пејчиновиќ, приредувачот напишал
свои предговорно-поговорни синтези, зафаќајќи во основата на најсуштественото во темата.
Меѓутоа, првиот поединечен предговор за К. Пејчиновиќ, напишан кон изданието Слово за празниците од
1956 година е најимпресивниот приод кон психотворечкиот лик на просветителот, кој кон своето име и презиме
го додал атрибутот – Тетоец. (Од таков вид се пристапите на Б. Конески кон ликовите и делата на Марко Цепенков, Крсте П. Мисирков, Григор Прличев.)
Слово за празниците – Кирил Пејчиновиќ; предговор и редакција Блаже Конески; Скопје, Култура, 1956, стр.
117. Текстот од просветителот е предаден со современата
македонска кирилична азбука. Предговорот е преобјавен
во кн. 4 од Избраните дела на Б. Конески (Култура, Скопје.
1967 г.) под наслов „Кирил Пејчиновиќ“ и подоцна, во повтореното издание на кн. 4 од 1981 г.
Август Хајнрих Рудолф Гризебах (1814–1879)
е ботаничар и медицинар, професор на Гетингентскиот
универзитет. Во текот на 1839 и 1840 год. престојувал на
Балканот, истражувајќи ја флората во таа област, а потоа
заминал во Мала Азија. Познати му се две дела од геоботаниката Вегетацијата на Земјата според нејзините
климатски услови и Флората на британските западноиндиски острови.
Афанасиј Матвеевич Селишчев (1866–1942),
руски познат славист, автор на неколку научни студии
поврзани со македонски теми, како што се Славянское население в Албании. Софија, 1931; Очерки по македонской
диалектологии, објавено во Казањ и други.
Веројатно како печатна грешка во текстот се јавува еднаш двогласот (двознакот) ја, а се очекува на тоа место глаголот је(т).
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2.2. Една заедничка книга3
Со 1963 година е обележано изданието Крчовски
– Пејчиновиќ: Избрани текстови (Кочо Рацин, Скопје, а
во рамките на популарната Школска библиотека.)
„Предговорот“ кон книгава, потпишан од приредувачот Б. Конески, е блок со три поддела: а) „Општ
поглед“ (стр. 5–9); б) „Јоаким Крчовски“ (стр. 9–12); и
б) „Кирил Пејчиновиќ“ (стр. 12–16). Пред внатрешната
насловна страница Редакцијата укажува дека изборот во
оваа книга е направен според наставната програма за
македонски јазик и литература од Советот за просвета
на НРМ. (Заб.: Текстот е целосно ист како во поединечните изданија на Крчовски и Пејчиновиќ.)
2.3. Поговорот кон изданието
Јоаким Крчовски: Избрани текстови
Издавач на оваа книшка е Македонска книга од
Скопје, во 1970 година.
И ова пригодно издание, како и неколкуте други, е
наменето за потребите на средношколците.
2.4. За Јоаким Крчовски и неговите книги
Трудот е објавен за првпат во Годишниот зборник
на Филозофскиот факултет во Скопје (двобројот 24–25
за 1972 и 1973 година), а преобјавен во книгата Македонскиот XIX век – јазични и книжевно-историски прилози,
на стр. 25–33.
Тешко е да се определи за кое издание е подготвуван овој текст, навестен како иден предговор кон некој избор од сочиненијата на Ј. Крчовски. Некои идентичности
може да се пронајдат во поговорот кон книгата Избрани
текстови од 1970 година, но се работи за фактот дека
тоа издание е постаро од најавуваното. Едно од тие места
е, во врска со јазикот на Јоаким Крчовски, и ова: „Не е
Поради идентичност со текстовите во поединечните изданија за Крчовски и Пејчиновиќ, кои се веќе застапени, текстот не е препечатен
во оваа книга.
3
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веројатно дека сите овие особености постоеле и во североисточните говори, па се изгубиле во нив за последниве стотина години“ (од претходното споменато издание),
наспрема: „Во своите предавања јас одамна сум истакнувал дека не е веројатно тие особености, кои се среќаваат
спорадично насекаде во текстовите на Крчовски, да се
изгубиле во североисточните говори за последниве стотина години“. Ова мислење е контрапоставено на ставот
на Селишчев.
2.5. Поговорот кон изданието
Кирил Пејчиновиќ: Избрани текстови
Приредувач е Блаже Конески, изд. на Македонска
книга, стр. 60, Скопје, 1970 г.
Во книшката се проследувааат содржините и карактеристиките на книгите Огледало и Утешение грешним, од кои првиот текст е комплетно презентиран со
адаптирана, современа македонска кирилица.
2.6. Писмата на К. Пејчиновиќ
до кнезот Милош
Под горниов наслов за првпат е објавена оваа
статија во сп. Македонски јазик, бр.1 за 1956 година, на
стр.25–40, и потоа во овде често споменуваната книга
Македонскиот XIX век – јазични и книжевно историски
прилози, на стр. 50–58, од каде што е пренесен текстот
што е отпечатен тука.
2.7. Кирил Пејчиновиќ: Собрани текстови4
Во ова издание на Македонска книга од Скопје
(1974 година), како воведен текст имаме една од верзиите
на вариранава тема, по обем меѓу малите и поголемата
форма што веќе се презентирани на досегашниве страници овде.
Заради идентичноста со други текстови за Пејчиновиќ овој предговор не е печатен во оваа книга.
4
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Самото издание се одликува (како што е тоа покажано во насловот) со објавување на сите текстови што
ги напишал К. Пејчиновиќ, а за кои, во извесни случаи,
порано беше само загатнато дека постојат.
Во тукашниот поговор се инкорпорирани дословно
некои делови од претходните текстови на Б. Конески, што
читателите можат лесно да ги идентификуваат при внимателниот прочит (на пример – самиот крај на овој текст).
Во ова издание се презентирани сите текстови од
Огледало и од Утешение грешним, со опис на самите
книги и на нивната содржина, оригиналното Предисловие на К. Пејчиновиќ, но и на Т. Синаитски, Житието
на кнез Лазара „составено спрема некој постар српски
текст“, епитафот за надгробната плоча, записите и писмата, тропарот и кондакот на св. Нифонт, сето тоа проследено со превод на црковнословенските фрази, изрази и со
речник на непознатите зборови.
2.8. Еден ракопис на К. Пејчиновиќ
Насловеното се однесува на Житието на кнез Лазара од К. Пејчиновиќ, за кое од поодамна се знаеше по
нешто, но кое долго време не беше пошироко публикувано, а сочинето според „некој српски ‘соборник’“ .
Насловот на трудот е „За Житието на кнез Лазар
од Пејчиновиќ“, (објавено за првпат во сп. Спектар,
бр.14 за 1989 година).
2.9. Епитафот на Кирил Пејчиновиќ
За првпат во Годишниот зборник на Филозофскиот
факултет во Скопје (книга 22 за 1970 година) го среќаваме трудот Стихови на глас трпезечки од Б. Конески5.
Епитафни стихови од анонимни автори, како оној на младиот Иси
јан, погребан кај Ерикапија Стамболска, имало и порано:
„Од болна душа је плач зборот
Жетварите се ранееш от росата
Гармејнето идит от сфетлива секајца
И от ветројте морето се тресит“
5
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Во Зборникот стои: „по четвртиот стих“, веројатно како печатна грешка!
Дали зборот ПЕСНЕ не е погрешно отпечатен?
3. Текстови за Џинот
3.1. Џинот
Во сп. Литературен збор, кн. 5 и 6 за 1985 г. (на
стр. 37–48 и 3–15) под овој едноставен наслов беше објавена статијата на Б. Конески за просветителската мисија
на Јордан Хаџи Константинов – Џинот во два дела (I и II)
со 9 нумерирани пододдели. Првиот е од 1 до 4, вториот
од 5 до 9 заклучно.
Статијата е преобјавена, без промени во неа, уште
и во 1987 година: еднаш во посебната книга Џинот, издание на Матица македонска, кн.14, со внатрешен наслов
Јордан Хаџи Константинов – Џинот: Избрани страници и во весникот Нова Македонија (10 продолженија)
во броевите од 19 до 29 јуни (заклучно) во споменатата
година. Со интервенција на редакцијата, за подобар преглед, насловени се, по пунктови, делови од текстот со застапениот мотив, но и целата статија добила нови поднаслови и потподнаслови – Просветителската мисија на
Ј.К. Џинот (веројатно, согласност на авторот), Уште на
првиот чекор – замки, Еретик или фармазон, По долги
патувања – пак дома итн.
Во споменатата книга (Џинот) изборот на Б. Конески ги вклучува текстовите по циклуси: Македонски
места. „Скопје“, „Велес“, „Прилеп“, „Кратово“, „Манастир (Битоља)“, „Охрид или Преспа“, „Љубљано-Пе„Анастазија
Да јест ведомо
Каде Бог промену учини
Даде лета
За зиму
Не бист древам цвета.“
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онија (Тиквеш)“, „Црна Гора Скопска“, „Јужна страна
скопска“, „Скопски доказателства (документи)“, „Статистическо описание на Дебрска река в стара Болгарија“,
„Архиепископија охридска или болгарска и обител трескавечкаја или прилепскаја“, „Описание на Крсточова,
Охрид, Битола и Прилеп“, „Статистическое описание,
споменик за села називаемии Мориово, Прилепско“; други текстови: „Дионис Вакхо“, „Труд ми е името“, „Горка
чаша књаз Лазара – Последна тајна вечера“, „Разговор
или прави човек“, „Србија шатаетсја в земељ своих“,
„Афоризми“, „Суеверија“, „Од преписката со Друштвото на српската словесност“. Потоа е даден мал избор на
трудови за Џинот (од Харалампие Поленаковиќ, Гане Тодоровски, Тодор Димитровски и Елена Зографска), како и
извесни „Различни појаснувања“ (превод на црковнословенски цитати, белешки, речник на понепознати зборови,
литература и појаснување кон ова издание).
3.2. Маргиналии за Џинот
Овие маргиналии се во врска со претходната пооп
ширна статија на Б. Конески за Џинот и се однесуваат на
белешките на авторот кон изданието на Матица македонска од 1987 год.
Текстот е објавен во сп. Спектар бр. 11 за јуни
1988 на стр. 35–37 (заклучно).
3.3. Џинот и К. Миладинов
за Охридската архиепископија
Објавено во следниот број на истото списание
(Спектар, 12 , од 1988 година, стр. 5–12, заклучно со резимето на англиски јазик).
3.4. Еден од прилозите на српски јазик
Б. Конески има извесни текстови на други јазици,
особено на српски, хрватски, словенечки, но Редакцијата
се реши нив да ги изостави, пред сѐ од простата причина
што повеќето од нив се преводи од македонски оригинали.
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Овде само би посочиле еден од нив, колку за илустрација.
Решението падна за трудот „Јордан Хаџи-Константинов –
Џинот као Доситејев следбеник“, прочитан на Научната
средба на слависти во деновите посветени на Вук, во Белград – Крушевац – Тршиќ – Нови Сад, 17–20 септември
1989 година. Немаме податок дали е тој преведен на македонски јазик, ниту дали е превод од македонски на српски.
Бидејќи авторот пишувал и на српски/хрватски, сосема е
возможно ова да е оригинална – српска верзија.
3.5. Џинот, Шапкарев и поп Ристе
Објавено во весникот Нова Македонија од 10.6.
1992 (ЛИК, Скопје), стр. 32–33.
4. Текстови за браќата Миладиновци
4.1. Забелешки во врска
со песните на К. Миладинов
Еден од пораните трудови на Б. Конески го носи
како наслов горното укажување на темата на статијата.
Тој е објавен за првпат во сп. Македонски јазик (бр.1–2
за 1952 година, на стр. 16–22), а е преобјавуван уште и во
книгите Константин Миладинов (Избор, приредил Гане
Тодоровски, Мисла, Скопје, 1980 г.), Македонска поезија
– XIX век, во изд. на Македонска книга, Ск. 1989 г. и во
Македонскиот XIX век – јазични и книжевно-историски
прилози на стр.116–121 заклучно.
4.2. За песните на К. Миладинов
Текстот е емитуван на Третата програма на Радио
Скопје (а и печатен како дел од „Изборот на емитуваните содржини“ во бр.4, за октомври, ноември и декември
1980 г.). Меѓутоа, треба да се подвлече дека тој првично бил во функција на промотивна реч по повод објавувањето на книгата Избор од творештвото на Константин
Миладинов, во издание на Мисла од Скопје, 1980 годи-
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на, подготвено од Гане Тодоровски. Втора објава Речта
на Б. Конески има во книгата Македонскиот XIX век...,
на стр. 111–115 заклучно, дословно препечатена како
текст, но авторот во почетокот прибавил два пасуса (од
20 реда: 11+9), кои за заштеда на просторот ќе ги цитираме овде. Тој почеток гласи: „Нѐ собра вечерва споменот за Константин Миладинов. Непосредниот повод за
ова собирање е убав и значаен: со трудот и со грижата на
професорот. и поетот Гане Тодоровски и со грижата на
издавачкото претпријатие Мисла излегува во раскошно
издание еден избор од текстовите на Константин Миладинов. Кога еден сиромашен студент еднаш залудно бараше во Москва издавач на македонските народни песни,
тој сигурно и не помислувал дека во иднината потомците
ќе му се оддолжат со ваква книга, сакајќи да ја направат
уште посјајна прославата на 150-годишнината од неговото раѓање.
По случај на таа прослава се одржаа на различни
места и од различни луѓе пригодни говори или се објавија
во печатот прилози, во кои од повеќе страни се пристапува кон делото на Константин Миладинов и се изнесуваат
неговите големи заслуги за културата на македонскиот
народ. При овој повод нека ми биде дозволено да кажам
нешто кратко за него само како за поет, толку повеќе што
и во новоиздадената книга неговите поетски текстови заземаат централно место.“
Макотрпен е патот на вистинската афирмација.
Нашиот поет неа во целина ја доживеа децении по својата смрт, а за животот ниту стремејќи се кон неа, па дури
ниту помислувајќи на неа (ако се земе предвид поетовото
настојување песните да му се печатат безимено! (забел.
Г.Сталев)
Необична ни е констатацијата на Б. Конески за
бројот на песните на струшкиот поет кој „ни оставил малку текстови, само четиринаесет...“ Дека не станува збор
за печатна грешка ни сведочи повторувањето на истиот
податок и во следната објава на оваа Реч, во Македонскиот XIX век..., на стр.112, ред 5 (доколку печатната грешка неконтролирано не се провлекла и во ова издание!). Во
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книшката со читањето на Б. Конески ги имаме на број
сите петнаесет стихотворби, заклучно со Грк владика на
Болгарите како петнаесетти коментиран текст.
4.3. Лингво-стилистичка анализа на „Тăга за југ“
На 15 и 16 октомври 1982 година се одржа научен
собир во организација на МАНУ, по повод 120-годишнината од смртта на најпознатите стружани, со глобална тема
Животот и делото на браќата Миладиновци. Во 1984 година излезе од печат и зборник со прочитаните реферати
под идентичен наслов. Прилогот на Б. Конески е озаглавен
со „Лингво-стилистичка анализа на Тăга за југ“.
Одговорен уредник на изданието е X. Поленаковиќ, а прилогот е објавен на стр. 305–309 заклучно.
Во првото споменување на оваа најпопуларна
песна од К. Миладинов, Б. Конески го бележи зборот во
насловот како тага. Извесно време потоа определбата му
е за т’га, а во последните записи и тăга.
4.4. Во златниот фонд на македонската литература
По повод објавувањето на новото издание на Зборникот на Миладиновци беше одржана негова промоција
на 20.2.1984 година, на која Б. Конески ја одржа оваа
кратка реч.
Првото издание на Зборникот на Миладиновци по
Втората светска војна кај нас, во Македонија, излезе од
печат во 1961 година, по повод 100-годишнината од неговата појава во Загреб (1861 година), со обемниот предговор на проф. Димитар Митрев. Во Редакцијата на тоа
споменато јубилејно издание не го среќаваме името на
Харалампие Поленаковиќ (забел. Г. Сталев).
4.5. Еден специјален прочит на поезијата од К.
Миладинов
Во 1989 г. се појави книшката Константин Миладинов – Поезија – Читање на Блаже Конески (издание на
Мисла, Скопје, стр. 68).
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Тоа е целосно преобјавување на песните на првиот
вистински наш поет во XIX век, проследено со паралелен
текст за секое стихотворение, а кој ги содржи импресиите
и толкувањата на Б. Конески за секое од нив.
Песните се претставени според редоследот на
нивното прво објавување. Изданието содржи ксерокс-фотографија на К. Миладинов (на стр. 5)
5. Интересот за Григор С. Прличев
5.1. Ликот на Григор Прличев6
Во февруари 1953 година се одбележуваше кај нас
60-годишнината од смртта на Григор С. Прличев. По тој
повод беше објавена и книга со предговор од Димитар
Митрев (во издание на Кочо Рацин од Скопје), а во која
за првпат беа презентирани на современ македонски литературен јазик поетовата Автобиографија и првиот поетски превод на поемата Сердарот на современ македонски литературен јазик. Б. Конески во Охрид го прочита
на 5.2. таа година својот реферат „Ликот на Григор Прличев“, кој потоа беше отпечатен во двобројот 1–2, 1953, на
списанието Современост. Препечатуван е уште најмалку
трипати: во Избрани дела кн. 4 (Култура, Скопје, 1967 и
1981 г.) и во книгата Григор Прличев (избор), приредил
Томе Саздов, Мисла, Скопје, 1991 г.
5.2. Григор Прличев за Европа
Првообјава во сп. Современост бр.5-6 за 1993 год.
на стр. 3–9. Прототекстот треба да се бара во прилогот
објавен во сп. Македонски јазик бр.2 за 1953 година.
Овде за првпат Б. Конески само го споменува епот
Скендербег и тоа токму во оваа форма: со бег во завршницата на зборот!
Скратена и адаптирана верзија на истиов текст е објавена под наслов „100 години Сердарот“ во Културен живот, бр.2 од 1960
6

472

Македонскиот XIX век

6. Марко Цепенков
6.1. За Марко Цепенков
Во списанието Современост бр. 3 од 1954 год.
беше публикуван огледот „Марко Цепенков“, а во врска
со книгата Сказни и сторенија, која ја приредил Б. Конески во издание на Кочо Рацин од Скопје (1954). Сосема
истиот текст е преобјавуван и во кн. 4 од Избраните дела
на делата на Б. Конески во 7 тома (Култура, Скопје, 1967),
а исто така и во повторениот избор од 1981 г. На српски
јазик е застапен во антологијата на Г. Сталев, Македонска
књижевна критика и есеј (како заеднички проект на Матица српска од Нови Сад и МАНУ, 1977 г.)
Преобјавено и во кн. Македонскиот расказ, приредил Веле Смилевски, изд. на Македонска книга од
Скопје, 1990 г. на стр. 53–59.
Печатната грешка во третиот ред од почетокот,
оие, е коригиран (оние). При првата објава на овој текст
кај нас, избраните дела на М. Цепенков не ги имавме во
соодветен обем. Како што е познато, проф. К. Пенушлиски објави 10 книги од творештвото на овој ненадминат
раскажувач на македонската народна приказна.
7. Ѓорѓи Пулевски
7.1. Македонистот Ѓорѓи (Ѓорго) Пулевски7
Во рубриката „Минатото во документи“ на месечникот Културен живот, број 2 за 1961 година, Редакцијата го објави на стр. 25–26 прилогот на Б. Конески под
гореспоменатиот наслов.
Во времето кога Б. Конески ја објави оваа своја
статија, се претпоставуваше дека е вистина постоењето
на ракописот на некаква „славјано-македонска историја“
Овој текст е интегрален дел од книгата Македонските учебници во XIX
век и е објавен во овој том во рамките на таа подолга студија.
7
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од Ѓ. Пулевски, па затоа тој и пишува: „Се спомина дека
од него останал еден голем ракопис на славјано-македонска историја, но каде се наоѓа – не знаеме“. Денеска сè
точно се знае за таа Историја, која во целост е објавена
кај нас по осамостојувањето на Република Македонија.
7.2. Ѓорѓи Пулевски
Краткиот осврт е насловен едноставно и токму
така: „Ѓорѓи Пулевски“, во сп. Литературен збор, кн. 2
за 1978 година.
Б. Конески има и други трудови посветени на делото на Ѓ. Пулевски (на пример, за Граматиката на Ѓ.
Пулевски, печатена во списанието Македонски јазик бр.2
за 1953 г.), но таквите текстови припаѓаат кон лингвистичката сфера на неговите интересирања.
7.3. Белешки за Пулевски
Во Прилози (Одделение за лингвистика и литературна наука при МАНУ) X 1, 1985, на стр. 75–79 со мошне кратко резиме на англиски јазик, е објавен трудот на Б.
Конески под наслов „Белешки за Пулевски“.
Интересно е дека Б. Конески во овој свој текст никаде не го споменува името на Пулевски, освен само еднаш (на стр. 77. ред 18 одоздола) и тоа во цитиран наслов
од друг автор (кај Бл. Ристовски како Ѓорѓија М. Пулевски).
8. Други текстови
8.1. Еден пројавен интерес
за Венијамин Мачуковски
„Венијамин Мачуковски како соработник на Стефан Верковиќ“ (печ. во сп. Спектар бр. 1 за 1983 г.).
Венијамин е монашкото име на овде третираната
личност. Вистинското име, како и на едниот од солунските браќа, Методиј, ни останува непознато. А, и презиме-
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то му доаѓа од името на родното место, селото Мачуково
(забел. Г. Сталев).
8.2. Второ поединечно навраќање кон Жинзифов
За поемата „Крвава кошула“
Во Годишниот зборник на Филолошкиот факултет во Скопје, книга трета за 1977 година (стр. 269–273
е објавен освртот на Б. Конески под наслов „Крвава кошула“. Статијата има компаративен карактер.
Вторпат текстот е објавен во книгата Македонскиот XIX век... на стр.149–154.
9. Македонските учебници од 19 век
Околу книгата Македонските учебници од 19 век –
еден прилог кон историјата на македонската преродба,
веќе се споменаа основните библиографски податоци во самиот почеток на одделот „Наместо вовед“. Потсетуваме на
трите изданија на ова дело. Тие се разликуваат на неколку
пункта: во првата реченица: „Под насловот Македонските
учебници од 19 век ги опфаќаме во оваа студија учебниците: ...“ (од 1949 г.) наспрема: „Кон македонската преродба
се пристапува во оваа работа од еден посебен аспект: во
прв план се поставува појавата на македонски учебници во
минатиот век. Се однесува за учебници: ...“ (од 1959 г.) Текстот од изданието во 1949 година на стр. 4, од: „Сето тоа
е така“, до: „...фактите на денешниош живот“ (вкупно 21
ред), во следните објави е анулиран. Недостасуваат и двата
реда („...на македонските учебници од 1857–1875 година,
во склопот на тогашниот живот и развиток на нашиот народ“ на крајот од ознаката 1. во „Уводот“. Скратувања има
и од крајот на ознаката 3, каде што е испуштен текст од
13 реда – од: „Во тоа се огледуваше“, до: „...за што се пеат
и песни во нашиот народ“). Дел од искажувањето на бугарскиот научник Шопов, првиот пат пренесен во превод,
подоцна е цитиран на бугарски јазик.
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Тоа истото важи и за уште неколку места (на стр.
16, 41–43, 50, 59–67, 73, 74–75, 77–79). Постојат и други
промени, некои од нив занемарливи („Колку се однесува...“ во „Што се однесува“; „после“ во „по“, но и пропуштања и замена со нов текст (како на стр. 90), што е
резултат на нови откритија и други сознанија во текот на
десетте години што ги делат двете изданија на книгата.
Од „Заклучокот“ во завршницата анулиран е првобитниот текст: „Да жалиме ли сега што таа буржоазија не успеа
да го задуши самостојниот македонски развиток?“
Поединечни текстови од оваа книга подоцна се
преобјавувани буквално или во варијанти и верзии, по
разни поводи, каков што е и случајот, да речеме, со освртот „Кузман Шапкарев и другите следбеници на Партенија Зографски“ во книгата Кузман Шапкарев: Избор,
приредил д-р Томислав Тодоровски, Мисла, Скопје, 1984.
Георги СТАЛЕВ
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БЕЛЕШКА ЗА ПРВООБЈАВИТЕ
НА ЗАСТАПЕНИТЕ ТЕКСТОВИ
Македонската литература и македонскиот литературен јазик
Реферат поднесен на Основачкото
собрание на Друштвото на писателите на Македонија (фрагмент)
Македонската литература во XIX
век (краток преглед и текстови)
Спомените на Исаија Мажовски

Скопје: Култура, 1945
Скопје, ДПМ, 13.2.1947

Скопје: Државно книгоиздателство на Македонија, 1950
Скопје, Културен живот,
1951, III, 4, 1–2
Еден препев на Жинзифова
Скопје, Културен живот,
1951, III, 2, 2
Кирил Пејчиновиќ: Слово за праз- Скопје: Култура, 1956
ниците (предговор и редакција Б.
Конески)
Јоаким Крчовски (Избрани тек- Скопје: Македонска книга,
1970
стови, поговор Б.Конески)
(истото и во Крчовски-Пејчиновиќ,
Избрани текстови, приредил и предговор Б. Конески, Скопје: Кочо Рацин, 1963)

За Јоаким Крчовски и неговите Скопје, Годишен зборник на
книги
Филозофскиот
факултет,
1972–1973, 24–25, 221–227
Кирил Пејчиновиќ (Избрани тек- Скопје: Македонска книга
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