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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Ѓорѓи ЛАЗАРЕВСКИ1 
 

ПРЕРОДБЕНСКИ ОДГЛАСИ ВО БИТОЛСКИОТ РЕГИОН 
 

Апстракт: Во трудот ќе бидат изнесени бројни настани кои се случувале во 
Битолскиот регион, пред и за време на преродбенскиот период. 

Македонскиот јазик опстојувал со векови меѓу Македонците и ги трпел сите 
влијанија на другите јазици. Видни наши научни и културни дејци се служеле со 
писмото на некој од соседите, бидејќи немавме оформено свое писмо. 

Преродбенскиот период започнува во втората половина на 19 век, со 
појавата на македонските преродбеници како што се: Ѓорѓи Пулески, Димитрија 
Чупоски, Димитар и Константин Миладинов, Григор Прличев, Јордан Хаџи 
Константинов-Џинот и други и трае сè до формирањето на македонската држава 
и оформувањето на стандардниот македонски јазик, во 1945 година. 

 
Клучни зборови: преродба, Битолски регион, преродбеници, македонски 

речник. 
 
Преродбата, по својата суштина, е процес на културно и национално 

будење на македонскиот народ и борба  за конституирање на своја држава. 
Македонскиот народ со векови опстојувал на територијата на Македонија, и 
пошироко. Македонците со векови се служеле со својот мајчин македонски 
јазик, но немале своја стандардизирана азбука и писмо. Така, се случувало 
своите зборови на македонски јазик да ги запишуваат со грчки, српски или 
бугарски букви, во зависност од тоа кој каде се школувал. 

Фактот што соседните народи порано оформија свои држави, како што 
се Грција, Србија и Бугарија, им даде можност на видни наши граѓани да се 
школуваат во тие соседни држави.  Секоја од соседните држави настојуваше 
да го прошири своето влијание во Македонија. Тоа најчесто го остваруваа 
преку просветата и црквите. 

Македонија, според својата географска положба, зазема централна 
позиција на Балканскиот Полуостров. Низ територијата на Македонија 
поминуваат важни стратешки патишта што водат од Средна Европа кон 
Блискиот Исток, а по Моравската Долина води патот кон големото Солунско 
пристаниште. Тоа е една од причините заради која беа заинтересирани за 
територијата на Македонија не само оформените соседни балкански држави 
кои сакаа со територијата на Македонија да ја зголемат својата држава и 
бројноста на своето население, но за неа беа заинтересирани и Австро-
Унгарија, Русија, Турција и Англија. За споменатата заинтересираност 
постојат бројни документи. 

                                                           
1
 Ѓорѓи Лазаревски, професор во пензија, член на Македонското научно друштво во Битола.   

meil: gorgi.lazarevski@yahoo.com 
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Со укинувањето на Охридската архиепископија, во 1767 година2, се 
создадоа поволни услови за проширување на црковното влијание во 
Македонија. Започнаа да се градат нови цркви во кои службата се одвиваше 
на грчки јазик. Тоа што го кажуваше попот во своето пеење во црквите не 
беше разбирливо за верниците, но тие инстинктивно ги вршеа некои 
дејствија. Така, ако видат дека попот се крсти и тие се крстеа или ако 
требаше нешто да им каже, тоа го правеше на македонски јазик за да го 
разберат присутните. Во вакви услови се изградени бројни цркви низ целиот 
Битолски Регион, и пошироко. Секоја изградена црква, вообичаено, има 
натпис на грчки јазик. Иако изминаа повеќе векови, бројните натписи на 
грчки јазик по црквите постојат и денес. 

Отпорот против грчката  црква постојано растел, но се наоѓале во 
безизлезна положба и биле принудени да го трпат црковниот терор. 
 Со појавата на Бугарската црква,    (егзархиската црква) веќе почнаа 
да се менуваат работите на „подобро“. Не затоа што Македонците беа 
Бугари туку зашто бугарскиот јазик, како близок до македонскиот, 
верниците го разбираа многу повеќе од грчкиот. Бугарската држава преку 
просветата и црквите настојуваше да ја реализира својата големобугарска 
политика во Македонија и Македонците да ги прикаже како Бугари, иако тоа 
никогаш не биле. 

Покрај патријаршиските,  започнаа да се градат и егзархиски цркви. 
Влијанието на Бугарската и Грчката црква ги подели жителите на многу 
населени места. Во многу села, покрај постојната патријаршиска црква, е 
изграденa и егзархиска црква (село Бач, Егри и многу други населени места). 

За време на воените дејства во  Првата светска војна, скоро секаде кај 
што биле стационирани бугарските војски, биле уништувани храмовите на 
приврзаниците на Патријаршијата. Во тој виор уништени се црквите во 
селата Бач (патријаршиската, а егзархиската е оставена), Букри3, Брод, 
Градилово, Средно Егри и други. 

Чудно, но вистинито. И во денешно време, кога се наоѓаме во 21 век, 
политиката на негирање на македонскиот јазик и црква си продолжува без 
никаков смален интензитет. Толку многубројни докази постојат за посеб-
носта на македонскиот народ и јазик, но сèуште си ја тераат својата зацртана 
политика од дамнешни времиња како ништо да не се случило. Бројните 
укажувања од видни светски научници не допираат до нивните “најучени“ 
глави во Бугарија. 

Ништо помалку не заостануваат ниту српската, ниту грчката пропа-
ганда. Во зависност од актуелните политички случувања, нивните 
пропаганди добиваат на интензитет. 

 

                                                           
2 Мала енциклопедија, Просвета, Београд: 1970. 
3
 Ѓорѓи Лазаревски, „Исчезнати и раселени населби во Општина Новаци“, МНД-Битола: 

2014. 
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СКРОМНИ ПОТСЕТУВАЊА ЗА ОПСТОЈОТ  НА 
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

 
Трагајќи по бројни документи за вистината за постоењето на 

македонските села во Битолскиот Регион, во 1468 година, од страна на 
тогашната турска власт, направен е попис на населението. Резултатите од тој 
попис се запишани во  Турските пописни дефтери. Пописи на населението се 
правени и во 1568 година, и во многу други наредни години. Скоро за секое 
село се запишани имињата на жителите. Во преку 80%  имињата на 
тогашните жители  се исти со сегашните македонски имиња. Имињата во тоа 
време се запишани со писмо на турски јазик, но имињата се исти како 
сегашните наши имиња. 

Еве некои извадоци од Турските пописни дефтери, од 1468 година. 
Жители на село Живино (Живојно)4: 
Пејо, Ралко, Јован, Тодор, Стајо, Владе, Никола, Славко, Димитри, 

Петко, Манче, Димо, Цветко, Бојко, Томче, Богдан. Во селото имало и поп 
Веле. 

Во селото имало вкупно 83 семејства и 3 вдовици, вкупно 86 семејства. 
Жители на селото Скочивир, во 1468 година, биле: 
Јорго, Димитри, Михо, Којо, Васо, Стале, Рале, Панче, Миле, Дамјан, 

Пејо, Димитри, Тодор и други. Во селото Скочивир живееле 11 семејства со 
56 жители. 

Во селото Брод живееле следните 67 семејства, вдовици 2 или вкупно 
69 семејства со 208 жители. 

Жители на селото Брод биле: Пејо, Никола, Душко, Тодор, Димитри, 
Рајко, Михо, Дафина, Влкашин, Богдан, Димо, Цветко, Стојко, Рале, Томко, 
Томче, Петко, Бојо, Миле, Новак, Велко, Влајко, Рале, Сретен и други. 

Село Грдилово5: 
Во периодот, од 1869 година до 1912 година, новородените деца биле 

крстени со следните имиња: Илија, Милан, Стојан, Петре, Трајко, Менка, 
Митра, Вида, Милан, Петко, Ристо, Димко, Ивана и Тода.  

Село Зовиќ (Бзовиќ)6: 
Во 1468 година, во селото Зовиќ (Бзовиќ) жители на селото биле: 

Стале, Никола, Тодор, Бојо, Димитри, Манко, Милош, Стојко, Стојо, Димко, 
Рајко, Степан, Тихослав, жена Стоја и др. 

                                                           
4 Ѓорѓи Лазаревски, „Шепотот на пелагониските села,“  Пелагонски културно-научни средби 
–Новаци. 
 Битола: 2018. 
5
 Ѓорѓи Лазаревски, „Шепотот на пелагониските села“,   Пелагонски културно-научни средби 

– Новаци. 
   Битола: 2018.  
6 Турски документи за историјата на македонскиот народ, Опширни пописни дефтери од 15 
век, книга 
  4, стр. 120. Скопје: 1971. 
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Село Балдовенци: 
Во 1468 година жители на селото Балдовенци биле: 
Бојко, поп Никола, Костадин, Ѓуро, Димитри, Рале, Богдан, Калојан, 

Јорго, Петко, вдовица Рала и др. 
Во матичната книга на родени за Скочивирска парохија7, за периодот 

од 1869 до 1916 година, се забележани следните имиња на новородени деца 
во селото Балдовенци: Неда, Совка, Стојна, Митра, Ристана, Биса, Васил. 

Вакви податоци се забележани скоро за сите села кои опстојувале во 
15, 16 век, па до денешни дни. 

  Подоцна, со текот на времето, доаѓа до мала промена на личните 
имиња под влијание на другите јазици, но тоа е нормална појава кај сите 
народи во светот. Така, нашите во Австралија се крштеваат со тамошни 
имиња, во Германија, Франција и другите земји. Tоа го има кај сите 
печалбари, што е сосема разбирливо. 

Името на секој човек му го ставаат родителите во согласност со кумот, 
според традицијата и јазикот кој го зборуваат. Во Турските пописни дефтери 
од 15 век, името Пејо се среќава многу често. Зарем можел тој Пејо да биде 
поинаков од овој нашиот денешниот? Пејо го нема во другите словенски, 
или кои и да било јазици. Тој е овдешен, наш белег и симбол. Сите 
забележани имиња во Турските пописни дефтери и потоа, водат потекло од 
локалното население, според нивниот обичај, говор и традиција. Традицијата 
се пренесува од колено на колено, таа е главната артерија на постоењето на 
секоја нација во светот. 

Трагајќи по одредени вистини за постоењето на нашиот јазик во 
минатото, моето внимание го привлече трудот на авторот Тихомир 
Каранфилов8, под наслов:„Еден македонски речник од 16 век“ од 
познатите слависти Андре Вајан9 и Чиро Џанели10, објавен во 1958 година. 

Речникот е објавен од Институтот за словенски студии на Парискиот 
универзитет под наслов: „Текстови“, книга V, Париз, 1958, стр. 1-70 (Ciro 
Giannelli – 

Andre Vaillant, Un lehique macedonien du  XVI Siecle, Paris, 1958. 
Во речникот има преку 300 зборови и фрази. Меѓу нив се застапени 

неколку песни, зборови и реченици од секојдневниот говор на костурчаните. 
Овие зборови ги забележал службеник на римската црква, протосингелот 
Силвестер додека патувал на пат од Ерусалим за Рим, минувајќи низ 
                                                           
7 Историски архив на Македонија, ПЕ-Битола, Скочивирска парохија, инв. Б. 657, книга 1 
8 Тихомир Каранфилов, „Еден македонски речник од 16 век“, портал „Македонска нација“ од  
   9 август 2017 год. 
9 Андре Вајан (2.11.1890 - 1977)  е француски славист, професор на Францускиот колеџ. Бил 
потпретседател на Институтот за славјански студии во Париз, член на лингвистичкото 
друштво во Париз, дописен член на Славјанскиот институт во Прага, дописен член на 
Југословенската академија на науките и уметностите и на Бугарската академија на науките и 
уметностите. 
10 Чиро Џанели, професор на Универзитетот во Рим. Во 1958 год. ќе ги објават резултатите 
од анализата на текстот „Еден македонски речник од 16 век“. 
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Македонија. На тој начин ги зачувал од нив и го создал првиот македонски 
речник. 

Забележаните зборови и фрази од Македонија, во 16 век, кои ги 
запишал службеникот на Рим се едни од најраните манускрипти, забележал 
Каранфилов, на чист македонски јазик, а зборовите потекнуваат од Богатско 
–Костурско. 

Текстовите се напишани со грчка азбука, која била во употреба во тоа 
време. 

Еве некои од обичните реченици: „Господине, брате, да си здрав, 
остави ни да спиме, ела да јаме, и да пиеме, да работиме, имате вино да 
купиме, од која страна да појдиме во Богаско; сокол, врапци, јастреп, 
тресопашка, властовица, врани, јаребици, голоби;  офци, кози, јагне, 
мечка, елен, лисица;  жито, пшеница, арж, просо, ечмен, зоб,:  паница, 
вјадро, кутел, корито, лопата, перница, разбој, фурка, врјатено, гребен, 
игла, точило, брич;  глава, чело, вјажда, очи, око, нос, мрсул, уши, уста;  
гуна, кошјула, ракав, поас,  гашник, чехли, опинци; жена, вдовица, 
невјаста, старец, дедо, стара;  духовнико, властели, стрина;  ден, недела, 
месец, година, понеделник, фторник,... петок;  косор, срп, кола, гумно, 
врешта, плевна, пчели, мет...“ 

Како роден бачанец, а подоцна жител на село Кравари, моите контакти 
со многу личности од соседна Грција се прилично чести. Во нашите 
продавници во село Кравари редовно пазарат жителите на соседните села од 
соседна Грција. Мнозина од нив го зборуваат македонскиот јазик онаков 
каков што го научиле од нивните дедовци и баби. Во нивниот јазик нема 
примеси од литературниот македонски јазик, зашто тоа не е можно. Нивниот 
јазик не претрпел никакво надворешно влијание и останал „конзервиран“ 
онаков каков што го наследиле од своите предци. Нивните зборови кои сега 
ги користат, во најголема можна мера, се исти како зборовите што погоре ги 
цитирав од 16 век. 

По повод празникот Илинден, многу години одевме во селото 
Овчарани11 (Грција). Поточно, во училишниот двор се организираше 
традиционална веселба со многу музика. Свечаноста започнува со песната 
„Белите манастири12“. Настапуваа повеќе фолклорни групи од соседните 
села, и пошироко. Сите фолклорни групи настапуваат исклучиво со македон-
ски ора и песни кои се пееле во минатото и сега. Посебен впечаток ми остави 
тоа што орото го води еден, а сите други се редат на танецот по него. 
Вообичаено, се фаќаат околу 200-300 души и млади и стари. Тоа е духот на 
Илинден, тоа е духот на македонскиот јазик и песна.  

За некои посериозни проучувања на македонскиот јазик во погранич-
ните села не е можно, а таквото дејствие би им донело сериозни проблеми на 
соговорниците. 

                                                           
11

 Селото Овчарани во 1926 година е преименувано во Мелити. 
12

 Песната „Белите манастири“  е поврзана  со  историското минато на село Овчарани. 
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Наведените зборови и состојби доволно зборуваат за конзистентноста 
на македонскиот јазик во оние делови каде не е вршено никакво влијание, 
каде немало влијание на телевизијата, образованието, печатот. Тој останал и 
денес во својата изворна форма во сите погранични и подалечни села во 
соседна Грција и во другите соседни држави. 
 

 
ОТПОР ПРОТИВ СТРАНСКИТЕ ПРОПАГАНДИ 

И БАРАЊЕ ЗА СВОЈА ЦРКВА И УЧИЛИШТА НА МАЈЧИН 
ЈАЗИК 

 
Делото на браќата Кирил и Методиј за Словените и за словенската 

култура и писменост има огромна важност. Нивната дејност е особено важна 
за сиот словенски свет бидејќи старословенскиот јазик бил заеднички јазик 
за сите Словени. Со создавањето на глаголицата започнува описменувањето 
на Словените на јазикот кој тие го разбирале, а со тоа била отстранета 
можноста за нивна асимилација. Со употреба на глаголицата се преведени 
сите потребни богослужбени книги за служење по црквите и манастирите. 

Подоцна се појавува кирилицата како поусовршена азбука и била 
прифатена и  употребувана во средновековната литература. 

Така, во периодот од  XII до  XVIII  век, старословенскиот јазик ја 
задржал основната функција за богослужбата. Но, со текот на времето 
говорниот јазик се менувал и тие измени навлегувале и во 
црковнословенскиот. Така се јавуваат повеќе варијанти на старословенскиот 
јазик: македонска, српска, руска, полска итн. 

 Охридската книжевна школа се поврзува со имињата на Климент и 
Наум. Таа имала големо влијание во оформувањето на писменоста на голем 
број нивни ученици кои го продолжиле кирилометодиевото дело. Учениците 
од Охридската книжевна школа се растуриле по бројни цркви и манастири 
ширум Македонија и ја продолжиле кирилометодиевата традиција и 
писменост. Така се оформени бројни ракописи од кои само еден скромен дел 
е зачуван до денешни дни. 

Укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година13, беше 
смислено направено со единствена цел да исчезне словенскиот белег на 
населението, односно жителите да се асимилираат и да станат Елини, а не 
Македонци. Тоа најмногу можеа да го остварат преку црковните проповеди. 
Затоа поставуваа грчки владици и попови насекаде и по црквите се пееше на 
грчки јазик кој беше неразбирлив за Македонците. 

Жителите се наоѓаа пред „свршен чин“.  
Непријателите на словенската писменост настојувале по секоја цена да 

ги уништат црковните книги на старословенски јазик. Многу книги од тоа 

                                                           
13

 Мала енциклопедија, Просвета. Београд: 1971. 
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големо културно богатство се уништени, но, сепак, нешто останало за 
понатамошно проучување и усовршување до денешни дни. 

Народните маси, иако најголемиот број биле неписмени, се труделе на 
свој начин да го изразат својот револт против црковните проповеди на грчки 
јазик и барале во црквите да се служи на нивни народен, разбирлив, 
македонски  јазик. 

Освен барњето за верска служба на нивниот народен јазик, енергично 
протестирале против неправдите што им ги правел грчкиот владика во 
Битола, како и бројни други „мисионери“ кои го мамеле неписменото 
христијанско население. 

Овде ќе изнесеме еден скромен дел од тие барања кои биле објавени во 
периодичниот печат, во втората половина на  XIX век. 
 Во една Дописка од Битола, објавена на 11 декември 1859 година14, 
граѓаните на Битола се жалат на овдешниот грчки митрополит. Меѓу другото, 
го нарекуваат со секакви погрдни зборови и бараат тој да биде сменет од таа 
функција. 
          На 10 јуни 1861 година15 е  објавен Допис од 12 села од 
Демирхисарско. Граѓаните се жалат на еден измамник кој шетал по селата, 
барајќи селаните написмено од него да бараат црковни книги. Подоцна, 
жителите увиделе дека измамникот ги претставил барателите како католици 
и им донесол книги за католичката вера. 

На крајот следуваат потписи од претставници на 12 села од 
Демирхисарско. 

Грчкиот владика од Битола, познат по своите недоличности, на 25 
април 1864 год., стигнал и во мариовското село Витолиште16. Откако се 
сместил во селото, побарал една најубава невеста и најубава девојка да му 
сошиеле кошула на владиката. Цела ноќ додека се шиела кошулата, никој не 
смеел ниту да влегува внатре, ниту од прозорецот да гледа. 

Владиката побарал од локалните попови да поминат по сите села и да 
соберат пари по еден грош од секое домаќинство и по список да му ги 
предадат парите лично нему. Наредниот ден се изненадил кога видел дека 
никој од поповите не му донесол список со имиња ниту пари. Потоа 
владиката се налутил и се вратил во Битола. 

Дедо Китан од битолското село Брусник, на 10 август 186317, објавил 
свој прилог во кој енергично протестира против употребата на грчкиот јазик 

                                                           

14
 Весникот”Бьлария”11 декември 1859 г. 

15
 „Цариградски весник “Бр.24,10 јуни 1861 година 

16
 Весник “Гајда“ г.1, бр.28,25 април 1864 година 

17
 Весник “Гајда” г.1 no 5 10 авг. 1863 г. 
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во црквите и училиштата. „Зошто да учиме од еден јазик од кој ништо не 
разбираме?“ – прашува дедо Китан. 

Отпорот против употребата на грчкиот јазик во црквите и училиштата 
постојано растел. Зависно од упорноста на месното население, некаде биле 
постигнати видни резултати. Таков е примерот со селото Зовиќ (Бзовик). 

 Во 1862 година, жителите изградиле нова црква -  „Св. Никола“. Во 
нејзината внатрешност сѐ уште постојат фрески со натпис на старословенски 
јазик. На плочата во црквата, текстот и името на селото Бзовик, е напишан 
на старословенски јазик. На влезот на црквата, од јужната страна, десно од 
вратата, во каменов блок е исклесан симболот шеснаесеткрако сонце. 
Симболот е со димензии 20 х 20 см. Истиот е вграден во самото  ѕидање на 
црквата, односно 1862 година. 

Во 1862 година изградиле црква и жителите на селото Гнеотино што 
јасно може да се прочита на мермерната плоча која е поставена над влезната 
врата. Плочата е напишана на грчки јазик. Иконите во внатрешноста се 
напишани на грчки јазик, а иконите од ѕидот на западната страна, 
најверојатно подоцна зографисани, тие се напишани на бугарски јазик. 
Црквата е посветена на  св. Никола.  
 Во европската историја тешко може да се најдат слични примери каде 
толку многу се пишувало и расправало за националноста на еден народ како 
што е македонскиот народ. Големите сили настојувале во своите интереси да 
ја вклучат и Македонија, се разбира, секој на свој начин и интерес. Затоа 
заинтересираните страни, секој на свој начин, настојувале да ја вклучат 
науката во своја корист прикажувајќи ги Македонците како Бугари, Грци 
или Срби. 

Еве еден типично таков пример. 
Во мај 1917 година, осум месеци по битката на Кајмакчалан, 

американскиот новинар Херберт Кори во американскиот весник „Нешил 
џиографик“ објавил напис и фотографија од една семејна веселба во селото 
Добровени (едно од селата во подножјето на Кајмакчалан). Меѓу другото, 
новинарот се интересирал за националната припадност на жителите за да 
разбере дали се Срби или Бугари. 

Се изненадил од пркосниот одговор на една стара жена која му рекла: 
„Ни Бугарка, ни Србинка, јас сум Македонка и ми е смачено од 
војни“18. 

Кон крајот на XIX  и почетокот на  XX век сè повеќе зајакнува 
настојувањето да се создаде посебен македонски литературен јазик. Таа 
потреба најпрво се јавува кај преродбениците кои македонските зборови ги 
запишуваа со туѓо писмо, односно на писмото каде тие се школувале 
(Грција, Бугарија или Србија). 

                                                           
18

 Ѓорѓи Лазаревски, „Шепотот на пелагониските села“, стр. 54, Пелагонски културно-научни 
средби. 
   -Новаци, Битола:,2018. 
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Историјата на македонскиот јазик и неговиот развој се одвивала во 
неколку етапи сè до оформувањето на стандардниот македонски литературен 
јазик. Една од тие етапи е преродбата, односно таа е во текот на 19 век. Во 
овој период се прават напори за оформување на стандарден македонски 
јазик. Позначајни личности од овој период се: Григор Прличев, Ѓорѓи 
Пулески, Константин и Димитар Миладинов, Крсте Мисирков, Димитрија 
Чупоски, Јордан Хаџи Константинов - Џинот и други кои со своите дела 
дале значаен придонес за развојот на македонскиот стандарден литературен 
јазик. 

Во овој период зачестена е употребата на македонскиот јазик со 
неговите бројни дијалекти и различни македонски говори. Поради немање на 
стандардна македонска азбука, преродбениците се служеле со буквите на 
соседните држави (бугарски, грчки, српски или некој друг јазик). 

Ѓорѓи Пулески е познат по своите речници каде се обидува и, воедно, 
ги создава првите речници на македонски јазик. 

Димитрија Чупоски е значаен по своите залагања за осамостојување на 
Македонија и изградување на македонскиот јазик. Неговиот став е сличен со 
оној на Крсте Мисирков. 

Крсте Петков Мисирков направил најопсежни реформи и со тоа дал 
голем придонес во оформувањето на современиот македонски литературен 
јазик. Реформите што ги направил Мисирков се најблизу до денешниот 
стандарден македонски литературен јазик. Мисирков ја реформирал 
азбуката врз фонетски принцип како што е денешната наша азбука. Со оваа 
азбука е напишано и неговото капитално дело „За македонцките работи“. 

Со одлуките на Првото заседание на АСНОМ, од 2 август 1944 година, 
македонскиот јазик е воведен како службен јазик во македонската држава. 
Македонската азбука е усвоена на 5 мај 1945 година, а македонскиот 
правопис е озаконет  на 7 јуни 1945 година. 

Посебно треба да се одбележи заслугата на видни македонски дејци, 
меѓу кои и Блаже Конески, кој дал особен придонес во изградувањето на 
современиот македонски литературен јазик. Тој е автор на бројни трудови 
кои придонеле во изградувањето на современиот македонски литературен 
јазик. Од неговиот огромен творечки опус ќе ги споменеме само некои: 
Граматика на македонскиот литературен јазик  I дел, Скопје:1952, 
Граматика на македонскиот литературен јазик II дел, Скопје:1954, 
Историја на македонскиот јазик, во издание на „Кочо Рацин“, Скопје:1965. 

Многу тешко, макотрпно и со многу пожртвуваност се формирала 
нашата држава Република Македонија, а уште потешко се стекна со слобода 
и, сето тоа возвишено, со силна вера, со голема љубов и со најголема надеж 
треба да се брани, да се гради, да се чува и развива нашата држава. Нашата 
историја е богата со многу премрежиња, војни и бројни турбуленции низ 
вековите. Видни автори дале свој огромен придонес во изградувањето на 
нашата историја и трасирањето на правиот пат кој води кон поубава и 
посреќна иднина на идните генерации. 
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Чувствувам за потреба да ја нагласам и поддршката на нашите 
пријатели низ вековите, па и денес. Многуте фалсификати во историјата се 
отстранети, лагите разоткриени и вистината постепено, но сигурно, излегува 
на виделина. Денес, во европските институции, македонскиот јазик се 
употребува како службен јазик, рамноправен со другите јазици. 
  

РЕЗИМЕ 
 
Преродбата, по својата суштина, е процес на културно и национално 

будење на македонскиот народ и борба  за конституирање на своја држава. 
Македонскиот народ со векови опстојувал на територијата на Македонија, и 
пошироко. Македонците со векови се служеле со својот мајчин македонски 
јазик, но немале своја стандардизирана азбука и писмо. Така, се случувало, 
своите зборови на македонски јазик да ги запишуваат со грчки, српски или 
бугарски букви, во зависност од тоа кој каде се школувал. 

Фактот што соседните народи порано оформија свои држави, како што 
се Грција, Србија и Бугарија, им даде можност на видни наши граѓани да се 
школуваат во соседните држави.  Секоја од соседните држави настојуваше да 
го прошири своето влијание во Македонија. Своето влијание најчесто го 
остваруваа преку просветата и црквите. 

Во европската историја тешко може да се најдат слични примери каде 
толку многу се пишувало и расправало за националноста на еден народ како 
што е македонскиот народ. Големите сили настојувале во своите интереси да 
ја вклучат и Македонија, се разбира, секој на свој начин и од свој интерес. 
Затоа заинтересираните страни, секој на свој начин, настојувале да ја 
вклучат науката во своја корист, прикажувајќи ги Македонците како Бугари, 
Грци или Срби. 

Граѓаните на свој начин го изразувале својот револт кон употребата на 
грчкиот јазик во црквите и училиштата. Тие настојувале во црквите и 
училиштата да се учи на народен (македонски) јазик, разбирлив за нив. Со 
појавата на преродбениците, започнува периодот на масовна употреба на 
македонскиот јазик во училиштата и црквите. 

Со одлуките на Првото заседание на АСНОМ, од 2 август 1944 година, 
македонскиот јазик е воведен како службен јазик во македонската држава. 
Македонската азбука е усвоена на 5 мај 1945 година, а македонскиот 
правопис е озаконет  на 7 јуни 1945 година. 

Многу тешко, макотрпно и со многу пожртвуваност се формирала 
нашата држава Република Македонија, а уште потешко се стекна со слобода 
и, сето тоа возвишено, со силна вера, со голема љубов и со најголема надеж 
треба да се брани, да се гради, да се чува и развива нашата држава. Нашата 
историја е богата со многу премрежиња, војни и бројни турбуленции низ 
вековите. Видни автори дале свој огромен придонес во изградувањето на 
нашата историја и трасирањето на правиот пат кој води кон поубава и 
посреќна иднина на идните генерации. 
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Чувствувам за потреба да ја нагласам и поддршката на нашите 
пријатели низ вековите, па и денес. Многуте фалсификати во историјата се 
отстранети, лагите разоткриени и вистината постепено, но сигурно, излегува 
на виделина. Денес, во европските институции, македонскиот јазик се 
употребува како службен јазик, рамноправен со другите јазици. 
  
 
RESUME 
 
Regeneration, in its essence, is a process of cultural and national awakening of the 
Macedonian people and a struggle for the constitution of their own state. 
Macedonian people have existed for centuries on the territory of Macedonia and 
beyond. Macedonians have used their native Macedonian language for centuries, 
but did not have their own standardized alphabet and script. Sometimes they write 
their Macedonian words with Greek, Serbian or Bulgarian letters depending on that 
where they were studying. 
The fact that neighboring nations have previously formed their own states, such as 
Greece, Serbia and Bulgaria, has given the opportunity to our citizens to study in 
neighboring countries. Each of the neighboring countries made efforts to expand its 
influence in Macedonia. They mostly accomplished that through the education and 
the churches 
In European history, it is difficult to find similar examples where so much has been 
written and discussed about the nationality of a nation such as the Macedonian 
people. The great powers insisted to include Macedonia in their interests, of course, 
each in its own way and own interest. Therefore, the interested parties, each in their 
own way, insisted to include science in their favor, presenting Macedonians as 
Bulgarians, Greeks or Serbians. 
Citizens in their own way expressed their revolt against the use of the Greek 
language in churches and schools. In churches and schools they tried to teach in the 
vernacular (Macedonian) language, understandable to them. With the emergence of 
the leaders of the national revival, the use of the Macedonian language in schools 
and churches begins. 
With the decisions of the First Session of ASNOM, from August 2, 1944, 
Macedonian language was introduced as an official language in the Macedonian 
state. The Macedonian alphabet was adopted on May 5, 1945, and the Macedonian 
spelling was legalized on June 7, 1945. 
Our country was formed with great difficulty, hard work and with great sacrifice 
and even harder gained freedom, and all that should defend,build,keep and develop 
our country with strong faith,with great love and with the greatest hope. Our 
history is rich in many wars and numerous turbulences over the centuries. 
Prominent authors have made a huge contribution in building our history and 
marking the way for more beautiful and happier future for future generations. 
I feel the need to emphasize the support of our friends through the centuries and 
even today. Many falsifications in history have been removed, lies have been 
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exposed, and the truth is gradually but surely coming to light. Today, in European 
institutions, the Macedonian language is used as official language, equal to other 
languages. 
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