
Кратка расправия по етнограФията на Македония, 
По поводъ на писаното напослйдъкъ по тоя въпросъ отъ 

Ястребова, Драганова и Новаковича. 
Отъ Д. Матовъ. 

Отъ 10—15 години насамъ у сърбитй зе да се рас-
плодява една о!5илна литература, която заедно съ много-
бройни митинзи, дружества, пансиони и пр. има за цЬль 
да докаже игЪ1 е* огЪ1, че елов^Ьнет-Ь въ Македония при-
надлежжтъ къмъ сръбското племе. БългаретЪ р-Ьдко или 
съвсЬмъ не отговаряхж на громкитй брошури и календари. 
издавани съ тая ц4ль у сърбит^Ь, както и на всичкитй имъ 
движения насочени къмъ това. Написаното въ българската 
литература по тоя въпросъ, — като напр. пр-Ьдговора на 
„Ютро" (н&що като алманахъ, издаденъ отъ пражскит& 
бълг. студенти на 1883 г.), н^Ьколко стихотворения отъ 
Ив. Вазовъ, календарчетата „Вардаръ", газетата „Македон-
ский Гласъ" , н^Ьк. статии отъ М. Дриновъ, отъ Спиро Г у -
лабчевъ (родомъ отъ Леринъ — Витолско), отъ А. Теодо-
ровъ, сборникътъ отъ статии по етнограФИята на Маке-
дония, издаденъ отъ Офейкова на 1888 г. и още н^Ьщо 
др., — е твърдЬ незначително въ сравнение съ онова, що 
сж издали и издаватъ сърбитЪ, и то се е появявало само 
тогава, когато сърбитЪ сж пр^Ьминавали м^Ьрката. К. Ш а п -
каревъ (родомъ отъ Охридъ) въ статията си „сърбскит^Ь 
великоидейни напряжения и нашит-Ь учени" (Пер. Спис. 
XXV) укорява българскитЪ писатели, особенно специяли-
стит^Ь, ФИЛОЛОЗИТ4 зад^Ьто тЪ пазв&тъ осждително мълчание 
и днесь, когато сръбската литература е плувнжла отъ> бро-
шури, в ъ които се доказва принадлежностьта на македон-
цит^Ь къмъ сръбското племе. Днесь каже г. Шапкаревъ, 

Период. Списание, XXXIV. ^ 
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само дв^Ь-три личности се занимаватъ и пишжтъ у насъ 
по тоя въпросъ, като оборватъ сръбодит^Ь лъжеучения; то 
сж: Дриновъ, ОФСЙКОВЪ и Драгановъ (? Вмйсто посл^Ьдния 
по-добр^Ь да именуваме Бобчева). 

Мене ми се чини, че н^Ьма защо да се окайваме за тоя 
Фактъ. Въ него има и нЪщо ут^Ьшително: сичкит^Ь слов^Ьне, 
на които е мила солидарностьта между елов-Ьнскит^Ь пле-
мена, по достоинство ще ОЦ/ЬНЕ&ТЪ И ще захвалЕ&тъ въз-
дръжностьта на българскитй публицисти въ тоя случай. 
Причината на мълчанието отъ страна на публициститЪ ни 
не тр^Ьбва да търсимъ само въ обикновенната имъ апатия, 
нито пакъ въ ув^Ьренностьта имъ, че сърбитА, при сичко 
че дигнгьхж гол^Ьма вр^Ьва и проглушихж ушит^Ь на свгЬтътъ, 
йито до сега сж. уб^Ьдили въ своя полза шЬкого отъ уче-
тгат-Ь, нито пакъ за напр^Ьдъ ще могжтъ н^Ького уб-Ьди, 
както не сж моглд, пр4минувайки море и суша, да обър-
нжтъ на сърбска страна н^Ькое село или градъ въ Маке-
дония1). Въ значителна стъпень мълчанието отъ наша страна 
се обяснява съ смирението ни и съ нежеланието да се въз-
буждатъ страстит4. Българет^Ь се показахж въздържни, 
още когато почнжхж сърбит^Ь да се отнасятъ нелриязненно 
къмъ насъ. Т 4 не искахж да отвръщатъ на сърбит4 за 
сичкитЪ горчивини, които имъ причинили т̂ Ь (гл. пр-Ькра-
сното стихотворение върху тая тема отъ Вазова въ „Прй-
порецъ и гусла"). А сега нашитЪ публицисти ги е св^Ьнъ 
и страхъ да пишжтъ по тоя въпросъ, за да не би да уеи-
л ш т ъ тая важна омраза, която се е появила между двата 
близки народа и отъ день на день вема погрозни разм-Ьри. 

СърбитЪ сж виновати и въ самото възниквание на тая 
омраза, на вАкои чърти отъ развитието на която ще се 
спремъ малко, за да си уяснимъ сяхщо, защо българет4 се 
показахж повъздържни въ борбата съ сърбитЪ по тоя въ-
просъ. СърбитЪ сж хулили българет4 и сж имъ исказвали 
пр^Ьзрение още пр^Ьди сто години, както свидйтелствува 
Паисий (Пьшинъ, Ист. слав. лит. 107, 108; Дриновъ, още 
н&к. заб4л. за Паисия и нег. история, Пер. Спис. XIX). 
Въ ново вр4ме сърбитЪ се глумихж съ тия българе, които 
въ 1875 г. сж идвали въ Сърбия, за да земжтъ участие 
като доброволци въ борбата ср-Ьщу турцитЪ. Оттогава 

*) За нЪкои незначителни успЪхи на сърбит-Ь въ македония гл. подолу. 
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собственно и датира омразата между сърбитЗ* и българет^. 
До това врйме сърбитЪ, като родственъ и свободенъ народъ, 
ее ползувахак съ симпатия и уважение отъ къмъ българет4. 
Достатъчно е да си спомнимъ за Любена Каравеловъ, които 
обожаваше сърбския народъ и мисл^Ьше, че само отъ Б-Ьл-
градъ може да пробие за балканскит^Ь словйне часътъ за 
освобождение. Ако и да не сж още разяснени добр-Ь отно-
шенията на тоя водитель тогавашенъ на бълг. народъ къмъ 
Ристича, тогавашния сърбски минист^ръ, се йижда се, че 
сърбитй сж, пр^Ьдлагали твърд^Ь тежки и докачителни 
условия на Любена, и за това той не се е опиталъ повторъ да 
вл^Ьзе въ споразумЗшие съ т^Ьхъ1). На Берлинския конгресъ, 
благодарение на съд-Ьйствието отъ Австрия и на подложнни 
заявления отъ страна на жителитй, сърбитй получихлх н^Ь-
колко области, заселени съ българе: Пиротъ, Враня^ Нишъ* 
А посЬгахж. т4 още на повечко: т̂ Ь искахж Кюстендилско, 
Трънско, Видинско, СОФИЙСКО, Ломско и ир. Оетн^Ь иде по-
ведението на сърбит4 пр^Ьзъ 1885 г. Отъ тогава между 
хгърбитЪ и българетЪ се почва такъва почти омраза, как-
вато сжществува между българетЪ и гърцитЪ. Когато сър-
бит-Ь се досЬтихж, че трйбва да посЬн&тъ сърбизмъ в ъ 
Македония, като съ н&й-главно ср^Ьдство зехж. да си слу-
жжтъ съ хули и ругань изобщо по българский адресъ. 
Днесь съ ежщата ц^Ьль т 4 пращатъ въ Македония консули 
(въ Солунъ, Битоля, Скопие) и разни агитатори и, като 
д^Ьйствуватъ не съ уб-Ьждение, а съ пари, развалятъ на-
селението нъравственно, спиратъ неговото развитие, като 
се съюзватъ съ гърцитй, в^Ьковнит^Ь врагове на българския 
напр^Ьдъкъ. 

Но, при сичко, че докаченията ни отъ страна на сър-
бит^Ь сж били и сж сидни, и при сичко, че т-Ь пр^Ькаля-
ватъ съ своята вр^Ьва по македонския въпросъ, МИСЛЕЬ, че 
и занапр^Ьдъ ние българет-Ь тр^Ьбва да държимъ въ днев-
ната журналистика сжщото въздръжно поведение, каквото 
сме държали спрймо сърбитй и до сега. Нашитй газети 
би тр-Ьбвало пб-малко да даватъ ухо на сърбскит^Ь клюки 
и интриги, а не, както правштъ сега, да се надпр&вар-
ватъ съ сърбекитЪ газети въ ругане и докачения. Кол-

*) Ние н-Ъмаме на чаеътъ възможностьта да се въсползуваме съ писаното по 
ткя въпр. отъ П. Кисимовъ и 3. Стояновъ, за да дадемъ поподробни укавания. 
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кото за въпроса за народностьта на македонскитЪ словЗше 
ние трЪбва да земемъ участие при разглежданието му 
отъ научна гледна точка, но нЪма нужда да се отговаря 
отъ българскит-Ь публицисти на с^ка брошура или кален-
дарче, издадено отъ сърбскит^Ь шовинисти. Възможно ли е 
да вл^Ьзе чов^Ькъ въ разисквание съ сичкитЪ сърбски и не-
сърбски писатели, които сж доказвали, че Македония е сърб-
ска страна, когато т4 сички пишжтъ много разхайтеню, безъ^ 
да се подчиняватъ на исканията на логиката, псуватъ сичко 
българско, искривяватъ Фактовет^Ь, и не е възможно да раз-
сжждавашъ съ т^Ьхъ спокойно и научно ? 

УченитЪ специялисти по слов^Ьнов&дЬнието — русси, 
чеси, хървати и пр., като че намиратъ за излишно да се 
занимаватъ отново съ р^Ьшението на тоя въпросъ, повдиг-
нжтъ сега пакъ отъ сърбитй. Когато го см-Ьтатъ за р^Ь-
шенъ въ полза на българетЪ, т 4 само случайно сж изказ-
вали своята пр-Ьсжда по поводъ на новит^Ь мн^Ьния, распръ-
свани отъ сърбитй. Така, Я г и ч ъ въ своя журналъ АГС1ПУ 
{. з1ау. РЬНо1о§1е се изразява неблагоприятно за сърбската 
теория, Иречекъ въ Сеа1;у ро ВиШагзки 369 признава трън-
ския, СОФИЙСКИЯ и пр. говори, съгласно съ исл^Ьдванията 
на бълг. ФИЛОЛОГЪ А. Теодоровъ, за български. Русскш 
Филологическиш В-Ьстникъ отъ 1889, кн. IV осжди строго 
заблужденията на Ястребова, по поводъ навторото издание 
на сборника му. Славянското Влаг. Обществр съ етногра-
Фическата карта на Комарова призна македонцит-Ь за бъл-
гаре, — и толкозъ1). 

Между това, общественното мн^Ьние и повънъ напр. 
въ Руссия, е доста заинтересувано, изъ публиката могжтъ 
да се ВСЬЕ&ТЪ пбвече или пбмалко криви понятия, въ сж-
щото вр^Ьме враждата между българетЪ и сърбит^Ь расте, 
и неспециалиста не знае, кай е кривъ, кой е правъ. 

Славистит^Ь бихж много съд^Ьйствували за обуздание 
на страстит4, ако бихж исказвали по често своята пр^Ьсжда 
по поводъ на пр^Ьпирнята между насъ и сърбит4. В^Ьрвамъ, 
тогава би поутихнж^ла сърбската вр4ва. А ние българет^Ь 
тр^Ьбва да дадемъ възможность на славистит^ да чуьжтъ 

*) Добр^ би било, ако н-Ькой допълн-Ьше тЬзи ни указания: въ чешската и хър-
ватската Филологическа книжнина, в-Ьрвамъ ще да се нам&рньтъ доста отвиви за въ 
полза на българетЬ. Въ 2-то изд. на картата си Комаровъ (невнамъ, дали и Слав. Общ. 
ваедно съ него) см^та етнограФическия въпросъ ва Македония нер-Ьшенъ. 
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и нашит-Ь указания и нашия гласъ. Да не се утйшаваме 
съ мисъльта, че безпристрастнитй учени виждатъ Фалши-
ФикациитЪ на тия, които поддържатъ сърбската теория, 
и че никой авторитетенъ етнограФъ, ФИЛОЛОГЪ или исто-
рикъ, не се е пометнж.лъ отъ общото мнЬние, че словйнет^Ь 
в ъ Македония принадлежжтъ на българското племе. Ние 
сме длъжни да отговаряме сегизъ-тогизъ на еърбскит^Ь ви-
кания, но да излагаме спокойно своитй възгледи, като се 
стремимъ само да установимъ истината, за да помогнемъ 
на ученит-Ь още веднъжъ да прЪтресжтъ тоя въпросъ и да 
го рйшжтъ отново, безъ да гледатъ прЪдварително, дали 
е той законно повдигнж.тъ отъ сърбитЪ, или не. Ако отъ 
скромность продължаваме да мълчимъ, могжтъ се распръснж 
нЬкои заблуждения, които сетнЬ по мжчно ще ни бжде да 
ги искоренимъ. 

Съ ц^Ьль да спомогнж споредъ силит^Ь си на новото 
рЪшение на тоя въпросъ, азъ ще разгледамъ т у к ъ н&й-
глащштй основания, на които се зиде теефията за сърбизма 
на македонцитгЬ. Като най-важни въ това отношение въ-
проси ми се пр^Ьдставляватъ слЬд. два: 1) дали споредъ 
както ув^Ьряватъ сърбит^Ь, въ македонскит^Ь диялекти има 
звуковет^Ь Л и 0 2) вижда ли се отъ историята на въз-
рождението у слов&нетй въ Македония, че т̂ Ь сж часть отъ 
българския народъ или не? 

Т^Ьзи въпроси, заедно съ въпроса за службата, единъ 
народенъ обичай, на когото сърбитЬ с^що така основаватъ 
своята теория, сж разгледанц съвсЬмъ обективно и в ъ по-
гор^Ьуказания сборникъ на Офейкова. Т у к ъ ние ще разгле-
даме и ще отговоримъ на написаното по тия въпроси отъ 
защитницит^Ь на сърбската теория слЪдъ издаванието на тоя 
сборникъ. 

Между авторитетнит^Ь слависти, осв^Ьнъ сърбския ис-
торикъ Ст. Новаковичъ, нЬма никой да се е исказалъ въ 
такъвъ сщтсълъ, че македонцит^Ь сж сърби. Осв^Ьнъ Нова-
ковича, отъ всичкит-Ь други привърженици на сърбската 
теория само Ястребовъ и Драгановъ могжтъ да иматъ каква-
год^Ь тежина пр^Ьдъ учешш св^Ьтъ, при сичко че и на тЪх-
нит-Ь гол4ми погрЪшки се ср^щатъ въ русската журнали-
стика указания („Изв. Слав. Общ." 1888, стр. 306—310, 
312, гор^Ьуказ. N0. 12 за 1889 г. отъ „Русск. Филологи-
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ческш В4стн."). Ние ще имаме пр^Ьдъ видъ само издаденото 
отъ т4зи трима поборници на сърбизма въ Македония: съ 
останх&лит^Ь, като напр. съ Веселиновича, Гопчевича и др.> 
не струва да се полемизира, тъй като т.4 не могг&тъ да 
прикрик&тъ тенденцията си, пишжтъ много безочливо, та 
не могжтъ си спечели ни за пари кредитъ пр&дъ свЬтътъ. 

Въ 1886 г. И. Ястребовъ, русский консулъ прЬди в ъ 
Призрйнъ, а сега въ Солунъ, издаде единъ сборникъ съ 
заглавие „Обшчаи и п-Ьсни турецкихъ сербовъ въ ИпекЬ, 
ДибрЬ" и пр., гд^Ьто въ пр^Ьдисловието отстоява, че маке-
донскитЬ словЬне изобщо сж. сърби. Може да помисли чо~ 
в^Ькъ, че възр^Ьнията на Ястребова, като на руссинъ (ако 
и не сжщъ руссинъ по происхождение), ще да бжд^жтъ без-
пристрастни и вЬрни, тъй като изглежда да сж основани 
на лични наблюдения и Фактически данни. Т ъ й като той 
говори съ самоувйренность и съзнание на своето достоин-
ство, ще помишпжтъ още, че той ще да е и спецйялистъ^ 
слЬдователно, напълно компетентенъ въ р4шението на ка-
зания въпросъ. Сл4дъ пров^Ьрка обаче излиза, че даннит-Ь 
на Ястребова сж невйрни, а възрЬнията му, обосновани 
възъ тйхъ,. с ^ толкова пб-вече погрйшни, че принадлежжтъ 
на чов4къ неспециялистъ, слЪдователно, некомпетентенъ 
да бжде С2&дия по дадения въпросъ. Това доказа съ изи-
скуемата основателность и вразумителность и въ с^ьщото 
вр-Ьме съ гол^Ьма въздържность проФ. Дриновъ въ статията 
„нЬсколько словъ объ язьпсЬ, народнъгхъ п^Ьсняхъ и объг-
ч;аяхъ дебрскихъ славянъ", напечатана нЬщо пр-Ьди 2 го-
дини въ „ИзвЬстията на Слав. Влаг. Общ." и неоткол-Ь 
пр^Ьведена на бъл. въ списанието „Трудъ" . Сега Ястре-
бовъ издава сборника си повторъ съ нЬкои и други ИЗМ4-
нения, като го снабдява съ едно пр^Ьдисловие, въ което пб-
ейергически и, тъй дадажемъ, пб-Фанатически отстоява сърб-
ската теория въ македонския въпросъ. Подиръ обстоятел-
ната статия на Дринова излишно е да се оборватъ още вед-
н ъ ж ъ въззр^Ьнията на Ястребова, щомъ сж. т4 основани на 
сжщитЬ данни. Но въ второто си издание съставительтъ 
яа сборника е прибавилъ нЬкои нови нЬща, заявява, че е 
поправилъ неточностит-Ь въ материяла на 1-то издание, в ъ 
въззрйнията си за сърбизма на македонцит>Ь отива още в ъ 
пб-голЪма крайность, — и това е то, което изискува да се 
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кажжтъ пакъ н^Ьколко думи, за да видймъ още веднъжъ, 
дали е право мн4нието на Я . Това се пада по право на 
г. Я . , защото Руск. Фил. В. се отзова на второто издание 
на сборника и жестоко осжди теорията на Я. , но безъ да 
я подложи на подробенъ разборъ. 

Сл^Ьдъ напечатванието на Дриновата указ. статйя, в ъ 
сжщитй „Изв-Ьстия" се появих2ь редъ, статии отъ П. Дра-
гановъ, единъ отъ моит^Ь пр^Ьдшеетвенници, бивший учи-
тель въ Солунската Бълг . гимназия. Той сжщо така съ 
авторитетностьта на единъ н&й-добъръ познавачъ, но уклон-
чиво и двусмисленно изказа, че въ Македония словЪнет^Ь 
образуватъ едно особенно племе, не принадлежаще ни на 
българетЪ, ни на сърбит^Ь, но по-близко къмъ поел^Ьднит-Ь. 

Миналата година Сърбската Кралска Академия издаде 
една статия отъ Новаковича, изв^Ьстния сърбский ученъ: 
„д и ^ у македонским народним дщалектима" (Глас XII), 
гд^Ьто се доказва, че звуковет^Ь, що сж въ заглавието на 
брошурата, сжществуватъ въ македонскитЪ говори, и за 
това тия говори съвпадатъ къмъ сърбскит^Ь. 

Като съмъ самичъкъ родомъ отъ Белесъ и като знакь 
добр^Ь майчиния си езикъ, па изучвамъ и другитЬ маке-
донски говори отъ дв^Ь години йасамъ въ самитй т-Ьхни 
области, не само въ Солунъ, азъ виждамъ, че отбирамъ 
н&що пб-вече отъ македонскит^Ь говори, нежели Ястребовъ, 
Новаковичъ и Драгановъ. Това ми възлага една длъжность 
да дамъ н^Ькои указания върху македонския въиросъ, така 
искусно заплетенъ отъ Драганова и така опако пр-Ьдста-
венъ и нев^Ьрно р-Ьшенъ отъ Ястребова и Новаковича. 

I. 
Почваме отъ второто издание на Ястребовия сборникъ. 
Още въ началото на пр^Ьдисловието си Я . заб^Ьл^Ьзва, 

че издава сборника си съ ц^Ьль да поправи типограФСКитЪ 
погр^Ьшки, които сж се вмъкнжли въ първото издание, и 
и да го допълни съ данни по разговорната рЬчь на Маке-
донцит^Ь, та да испълни съ туй желанието на проФ. Ягичъ, 
изразено въ „Архивътъ"1). Нито едната, нито другата си 

4) Извъ^стно е, че по нЬкои мЪста езикътъ на пъхнитъ1 и приказкитъ1 \се отли-
чава р-Ьвко отъ разговорното нарЪчие. Тукъ Ягичъ каза, че отъ Ястребовитъ- дебърски 
пт»сни се вижда, че дебърчане пъ-ъ&тъ на бълг. нарт,чие, а любопитно е да се знае 
и ежедневната двбърска разговорна р&чь, за да се види, тя къмъ кое нарт,чие се 
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ц^Ьль не е постигнжлъ г. Я . Достатъчно гце бжде да ука-
жемъ нЪколко прим&ра, за да видимъ, какъ г. Я . поправя 
погрйшкитЬ, вмъкнжти въ сборника му, споредъ както 
казва той, по вина на набирачит^Ь въ типограФията. 

Дриновъ указа въ спом. статия „Н/Ьск. словъ о яз., 
нар. п^Ьс. и обьга дебрск. слав.", стр. 9 (ние цитираме от-
дЬлно отпечатаната брошурка), че г. Я . злоупотрЬбява съ 
сърбската йота (^), като я туря твърдЬ честс въ дебърскитЬ 
народни п^Ьсни, даже на такива мЬста, дЬто двгЬ гласни до-
хождатъ въ съприкосновение вслЬдствие *на исхвърляние 
на х, именно въ 3 л. мн. отъ имперфекта и аориста, като 
в ъ : говорще, виЩе, немще и пр. Самй Дриновъ е изучвалъ 
дебърското нарЬчие отъ живи уста, наблюдавалъ е върху 
тоя случай и дошълъ до еднакви заключения съ Григоро-
вича, именно, че тукъ се не чува йотувано е. ГЦе добавьь, 
че съ това се съгласуватъ й моитЬ лични наблюдения, които 
съмъ правилъ не въ самия Дебъръ, но при се това сж. 
твърдЬ точни. Между това Я . и въ второто си издание 
пише: нафгпаспуе, фатще, врза^е, пушчще, секозе 236, отидо^е, 
откинауе 237 и др. 

ЕЬа сжщото мЬсто въ статията си Дриновъ указа, че 
Я. е нацравилъ много погрЬгаки, като е смЬсалъ наеждй 
иЬетоимението ]а (я — вин. пад. отъ опа) или Це (е и даже 
? — дат. пад. отъ ежщото мйетоимение илй пакъ 3 л. отъ 
глаг. съмъ, по дебр. сомъ) ведно съ м^Ьстоименията ми, ти, 
ни, ви, та е записвалъ двЬ думи като една. Въ новото си 
издание г. Я . поправилъ нЬкои отъ тЬзи погрЬшки, оче-
видно, не типограФски, но по-вечето отъ тЬхъ е оставилъ 
непоправени. Прим^Ьри: 

Товарил Димо девет товари, 
. . . . Да мще одит в(?) Никулица града. 238. 
Да ]а вща ма^ка, ма^ка нб познава. 
Сама нще куЬа позновцта. 238. 

Посл^Ьдната погрЬшка (въ старото изд. стр. 221) изрично 
е посочена отъ Дринова на горЬказаното мЬсто отъ него-
вата статия. 

отнася. Не тр-Ьбва да се очаква сждцественяа разлика между поетическата и разео-
■ворната р&чь на македонцитЬ. Но се пакъ при записванието на народнитЪ поети-
чески произв. да се отб-ЬлЬзва тая разлика, щомъ я има. 
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Я . говори въ прйдговора си, че критипитй му не тр-Ьб-
вало да се очудватъ, д4то той записвалъ една и сжща дума 
въ различни Форми, защото често се случвало, че въ единъ 
и сжщъ говоръ една дума има двояко произношение. Про-
тивъ поел^Ьдното утвърждение на Я . н^Ьмаме нищо: случва 
€е й пб-вече: единъ и Сх&щъ субйектъ, отъ когото запи-
свашъ нЪкое народно произв., може въ течецие на ьгЬколко 
минути да ти изговори една дума по два начина. Но го-
лЪмо и постоянно колебание се случва винаги съ изв-Ьстни 
думи, съ изв&стни звукове и Форми. СетнЬ, да вл^Ьземъ въ 
сжщностьта на работата. 1 лице ед. наст. изяв. г. Я . пише 
ту съ м на края, т у — б е з ъ : да зема да посвира, да попе^а, 
236, да се фрла, да плива \Ь., немам нози по тебе да шрча 
231, да ве узема 235 и пр., а сжщо така: да си лешам, да 
си прелешам 234, перам 235, Ла доудам, Ла те грабам 239 и 
т. н. У г. Я . срЬщаме и третя Форма за 1 л. ед. наст. — на 
ем, им: 

До в село идем, синциро моме, 
Два конза водим 139, 

Ьа те везем 174 (Нз), 175. 
Случва се и така, че третята тази Форма се привожда на-
редъ съ другит-Ь дв^Ь, въ една и сжща иЬсень, както в ъ 
посл^Ьдния прим. отъ стр. 175: 

Ъ.а те везем со коприна, 
И а те лоза се со срма. 

Въпр^Ьки ув^Ьренията на Я. , такъво смЬшение на Формит4 
е невъзможно за единъ и сжщъ говоръ въ т^Ьсна смисълъ на 
думата. Посл&днята 3-а Форма (не исключително сърбска, 
впрочемъ) е несвойственна на дебърскитЪ говори1). Фор-
мата на ам сжществува въ т6ърд4 малко села, а д4то 
<жществува, въ твърд& р4дки случаи отстжпва мЬстото си 
на Формата на а. А д^Ьто у Я . с тожтъ наредъ и трит4 
окончания, и той се см-Ьта за правъ, то си има обяснение 
въ особенния методъ неговъ на записвание народнит4 
умотворения. Г . Ястребовъ не отб^Ьл^Ьзва никакъ селото, 
по говора на което е записана сЬкоя пЬсень, а се ограничава 
съ общитЬ распрЬд-Ьления: дебърски, ипекски и пр. шЬсни. 
По тоя начинъ Я . прЬнебрЬгнжлъ едно отъ ц^й-главнит-Ь 
правила за изучение на говорит^Ь. Толкозъ пбвече не тр-Ьб-

х) Тукъ не разбирамъ тетовскитъ говори, отлични отъ дебърскитъ1. 
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ваше да се истърва то отъ видъ, че въ Дебъреко имаме два, 
а, може би, и пб-вече подговори. Къмъ единиятъ се отна-
сятъ: Дренокъ, Мбдричъ (100 к.), Джеплишта, Родоешта, 
Луково горно и Луково долно (зае/гно 100 к.), Ворбница, 
Ябланишта (160), Нерезе (50), Безево (30), Гиневецъ, Се-
бишта, Клейне, Стеблево1) Къмъ другия се отнасятъ: Га-
лпчникъ, Лазарополе, Сельци (80), Тресанче (450), Осой (95), 
Рбсоки (отъ единъ сърбский учитель, прЪподавалъ на 
сърбски тукъ, прЪкръстено на Раосоки), Ехловецъ, Иван-
чищта, Малковецъ, Косоврасти (до едни бани съ топли ми-
нералнич води), Присойница (манастирь св. Иованъ), Янче 
(подъ Галичникъ). Въ Дренокъ и др. села отъ сжщия говоръ 
казватъ: сватои, нддзи, цорно, золва, пушши и т. н.; вм. шт, жд 
(отъ ш], Ьз) наредъ съ к\ г' срйща се често шш, жд: к'ерка, 
плешши, лешша, вежди, сажди. Въ селата, гдЬто говорътъ 
е оапцо такъвъ почти, какъвто въ Галичникъ, казватъ: 
свашови, нози, цАрио, бАлва, пушчи и т. н.; вм. шт, жд (отъ 
Щ, Ф) р^Ьдко се попада почти исключително к' г'2), произна-
сяни, до колкото могж. да сждж по своит^Ь недостатъчни за тоя 
случай наблюдения, не тъй меко, както въ Дренокъ, може 
би, по тоя начинъ какъвто б^ше указвалъ Гйошо Бояджиовъ, 
описвайки говорътъ въ н^Ькой отъ велешкитй села. Наблю-
денията си, които съмъ правилъ не въ самия Дебъръ, сд^-
тамъ за това недостатъчни, че изобщо дебранитй по чуж-
бина не удържатъ въ чистота своя „дебелъ", както сами 
го наричатъ, говоръ, поддавайки се на влиянието на дру-
гит-Ь говори. При сичко това за мене е очевидно, че в ъ 
Дебъръ има поне 2 говора (не см&таме тетовския) доста 
отлични единъ отъ другъ : въ единия шч, въ другия —шш 
и т. н. Фонетическата особенность, която вапсува сичкит^Ь 
дебърски говори, е о вм. ж и ъ. Очевидно е, че названията 
„дебърекий" говоръ, „дебърски" п4сни, съ които си служи 

г. Я . сж неясни и неум^Ьстни, щомъ той не отб^Ьл^Ьзва и 
селото, по чийто говоръ е записаиа сЬка една п^Ьсень. Инакъ 
не е нито възможно да се изучи точно и говорътъ на едно 

*) Въ едно отъ селата, които спадатъ тука, Борово, млжетъ- се стараь&тъ да 
говоръ&тъ по сърбски, тъй като ходкьтъ въ Сърбия за печала и се бавь&тъ тамъ пб-
длъжко. Въ Солунскитъ* села сж,що се срътца подобно явление. Тукъ м^жетъ" се мл-
ч ^ т ъ да чуп1Ж,тъ българския езикъ на гръцкий манеръ. 

2) Съ 8наче отдЪсно на съгласната означаваме мекостьта й: к'и — кйи, кущ кьи, 
к'а = щау кйа, къа, кя и т. н. 
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и С/&ЩО село, който и въ Дебъръ може да окаже таквазъ 
пъстрина, както и сЬквде, а, може би, и пб-вече. Напр. в ъ 
Лазарополе: жрг'а, вег'и, саг*и и пр., гак'и, свек'а и пр., но 
прежа, плешчи; въ Дренокъ: вежЬи, легита, и др., но к'еркаг 
гак'и и пр. 

Тая забйлЪжка, вЪрвамъ, че ще ни обясни сжщо тъй 
и други нЬкои двусмисленни и двояки обозначения у Я : 
шч и наредъ съ него шт, е и уе, Л и к. Съ Л, види се, Я.. 
е искалъ да прйдаде мекото к, т. е. къ. По нататъкъ ще 
говоримъ, до колко е погрЬшно да се обозначава така тоя 
звукъ. Сега да спремъ върху шч. 

Въ пр-Ьдисловието си Я . заявява, че звука шч се чу-
валъ (въ макед. диялекти) само въ въпросит. мЬстоим. шчо. 
Но разгърнете сборника на Я. , и вие ще видите, ка&ъ за-
писвачътъ на народнитЬ произв. противорЬчи на автор& 
на прЬдисловието. Въ много пЬсни тукъ ще намЬрите ш^:= 
старобълг. щ отъ ск, ст, както и отъ ту. гашчи 59, ушчеу 
пушчще 236, но и пуштитеИЬ., старчишче, брадишче 23 7 г 
пушчи 238, нешчо 245, пишчоли 240г гушчера 431, бунишчатаТ 
баришчата, потишчата, 135, плачеешчи 159 и др. Т ъ й като 
в ъ една и сжща п-Ьсень намираме ту шч, ту шт, то и в ъ 
новото си издание г. Д . оставилъ сжщата неразбррия, как-
вато имаше и въ старото, като я при това и иллюстрилалъ 
в ъ пр^дговора си съ себепротивор^Ьчие-

Сжщо така не сж поправени и погръшнитЬ написания: 
на вин. пад. отъ имена отъ ж. р., при сичко че сж изрично 
указани отъ Дриноба, 12 стр. И въ второто изд. намираме: 
в Лелщу 245 (у дебранитЬ въ разг. рЬчь не Лелща, но и 
к'елща или к'елия нЬма, а има въ туй знач. клет, кледи)7 
воду носит 248. Може да ци възрази г. Я. , че той не се 
ржководилъ въ поправкитЬ си съ указанията на Дринова. 
Но ние видЬхме и погорЬ, че, щомъ г. Я . не се е повелъ 
по тЬзи указания, той и самъ остая въ заблуждение и дру-
гитЬ може да заблуди. 

ДругитЬ погр4шки, които рецензентитЬ не сж. забЬ-
зЬзали или не сж ги указали изрично, разбира се, сж по-
вторени въ новото издание. ПримЬри: на главе клаЬе от 
кн>ига дарпна 133 (вм. на глава кладе от книга дарпна), 
расфрла пер^а по главе 138 (вм. расфжрля перя по глава)у 
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тамд Ле мому паЛи.; Ле гу фатит заруку 120 (по тетовския 
говоръ, вм.1): тамо мома кье найде, кье га фати г&рука) и пр. 

ЕЙма нужда да указваме* нататъкъ редъ по редъ, 
дума по дума погр^шкит^Ь на г. Я—овия сборникъ, тъй 
като не се надЬваме, да ги поправи издателя при едно трето 
издание. За другитй по^рЬшки на г. Я . , които самъ той 
ие сматря за погрЬшки, като за употрйбението Л вм. к' 
(или кй, къ, ку); самогласно р (г зопапз) и др., ние гце го-
норимъ понататъкъ. До тукъ ние посочихме н^Ькои отъ по-
гр^ЬшкитЬ, за които г. Я . загатва, че е попрнвилъ. Ясно 
е, че тЪ както въ 1-то, така и въ 2-то изд. не с а типо-
графски, а сж. пр4дизвикани отъ тенденцията на състави-
тельтъ — да сближи дебърскитй говори съ сърбския езикъ. 
Ясно е, че издавайки повторно сборника си, г. Я . се е рж-
ководилъ отъ тази тенденция, а не отъ желанието да даде 
точно и добр^Ь записанъ материялъ по македонскитй дия-
лекти, както той заявява. 

II . 
Г-нъ Ястр. е прибавилъ въ второто си издание новъ 

материялъ — писма, поговорки и гатанки, съ които иска 
да испълни желанието на Ягича — да пр^Ьдстави образци 
отъ говоримата рЬчь на македонцитЪ. РатанкитЬ и посло-
вицитЬ, както и приказкитЬ, при сичко че притежаватъ 
доста архаизми и стереотипни мЪста, се подобрЬ отъ пЪ-
снитЬ даватъ понятие за свойщинит^Ь на диялекта. Но и съ 
тЪхното записвание задачата си г. Я . испълнилъ по единъ 
такъвъ начинъ, дЬто ще слиса сички ФИЛОЛОЗИ и неФило-
лози. Положително заявявамъ, че тоя езикъ, на който сж. 
съставени обнародванитЬ отъ г. Я . писма и гатанки, не е 
никакъ бащиниятъ и майчинъ езикъ на македонеца — сло-
вЬнинъ, че на тоя езикъ нийдЬ въ Македония коренното 
словЪнско население въ обикновенния си животъ помежду 
си не говори. Г-нъ Я . е обнародвалъ сумма писма, писани 

1) Ние исправяме по говорътъ въ Тетово, не досушъ сходенъ съ говорътъ на 
н-вколко села на около. Като въ Тетово говорь&тъ въ Непрошчани, Лешекъ, Ластца, 
— се близо до Тетово, сетнъ^ въ н-Ькои Торбешки села, като Броде (500 к.), Веекъ, 
Круша, Растелин,а, Лисецъ, Иеловянйе. Въ селата Одри и Рогачево (тукъ Торбешитъ1 

-се наричатъ Горяни) има сърбизми: едеу (3 л. мн. наст. изяв.), воду (вин. п.) и др. 
Жителитъ* на нЪкои тетовски села се наричатъ Пожерани. Въ Белойшша има сърб-
€кий учитель, който пр&подава по сърбски. Въ Флешово сърбитъ1 не с*& сполучили, 
при сичкитъ1 си усилия, да туръ&тъ свой учитель. 
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не само отъ македрнци, но и отъ сърби, но писани и въ 
единия и въ другвдг случай яе на македонското нарЪчи^ 
И ето почитаемиятъ етнограФЪ трупалъ писма върху писма, 
набралъ е около 50 пиема, но изслЪдователя на диялектит^Ь 
не ще може, нито пакъ ще пожелае да се възползува поне 
една трохица отъ сичко това. То сл* писма, които сЬкий 
е писалъ съ особенна претенция — да покаже знанието си 
на лишерашурния сърбский езикъ или пакъ на литерашурния 
българский. М/Ьстнит-Ь говори малко личжтъ въ т̂ Ьзи цисма. 
Възъ туй отгорЬ г. Я. ги е издалъ нев-Ьрно, понеже на 
много м^Ьста не е разбиралъ своеобразнит^Ь си оригинали. 

За да запознае свЬта съ велешкия говоръ, г. Я. обна-
родвалъ 18 писма. Но отъ т4хъ Ю-т̂ Ь сж. писани съ пр/Ь-. 
тенция на сърбский езикъ, защото сж. испращани до сърби^ 
а 8-т-Ь ту по велешкия говоръ, ту съ гол^Ьмъ прим^Ьсъ отъ 
литературното българско нар^Ьчие. Отъ Банско сж обнарод-
вани 5 писма, но отъ т-Ьхъ само 1, именно N0. 2, дошЬйд^Ь 
ни запознава съ банското нар^Ьчие, останжлит^Ь полусърбски. 
Отъ Солунъ само едно писмо, N0. 2, е донЪкжд^Ь в&рно 
съ — какъвъ говоръ мислите ? — съ солунския ? — Но то 
е абсурдъ да се говори за солунский слов-Ьнский говоръ, 
както и за солунский влашкий и пр. — Това писмо е по 
велешкия говоръ, но и то изобилно съ литературно — бъл-
гарски Форми. Сичкит-Ь други петь писма отъ Солунъ сж. 
испъстрени съ сърбизми. И т. н. 

Получва се страшенъ хаосъ. Напр., отъ единъ и сж.щъ 
градъ, отъ Скопие, 2 писма С2& написани на два р&злични 
съвсЬмъ говори, а, може би, и езици. Ето по единъ откж.-
слекъ отъ т&хъ. 

Писмо на стр. 518: I Писмо на стр. 519: 
Съ настоящето ми идамъ да I Съ данашпим идем прво да вас 

Ве поздравамъ и да Ви явамъ любезпо поздравимъ и пр 
(напеч. явалмь) какво вчера на 
таксилдаронъ Ви Г-на Д". II. 
му изброяхме Турски 22х/2 и пр. | 

Очевидно е, че откжслека отъ 2-то писмо (стр. 519) 
въ сЬкий случай не принадлежи на скоиския говоръ. 

Излиза споредъ притуркит^Ь на г. Я—вия сборникъ, 
че дебранит*Ь, съ поетическата р^Ьчь на които читателя е 
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запознатъ отъ пбпрЬди приведенит^Ь шЬсни, обикновенно 
говоркьтъ помежду си на езикъ както сл^Ьдния:. 

БлагочесшивЪейшемъ во ероманасЬ НиканорЪ и Никодиме 
будише здраво и живо и аще желите чуши за мене фала богу 
и свешом июану здраво смъ и живо (писмо на стр. 510), 

Вече, право да си кажемъ, подобрй щЬше направи г. Я. , 
ако се бЬше ограничилъ съ п&снитЬ. Колкото и невЬрно 
да бЬхж записани, тЬ стоштъ поблизко до истината, отъ 
жюлкото писмата въ родЬ туку-що указаното. На 1-то изд. 
на сборника даже проФ. Дриновъ призна значението донЬ-
ьждй (стр. 20, 6), което н^Ьщо за мене е доста странно. 
Никога единъ трудъ испълненъ съ толкова погрЬшки и съ 
такъва очевйдна тенденция не може да се счита за важенъ 
отъ Филологическа точка зрЬние ). 

Споредъ притуркитЬ на г. Я . излиза, че не само въ 
Дебъръ и Велесъ, но и въ Самоковъ, СЬрезъ, па и въ СОФИЯ 
въ разговорната си рЬчь словЬнското население употрЬбява 
сърбский езикъ, при това въ литературната му Форма. А 
това е твърдЬ лесно доказано: отъ СЬрезъ сж обнародвани 
<замо 3 писма, и трит^Ь написани по сърбски до единъ сър-
бинъ въ Пеща, отъ Самоковъ и СОФИЯ само по едно и пакъ 
по сърбски* Задоволенъ отъ тоя си методъ, г. Я . смЬта 
за доказано, че и срЬднитгЬ български говори принадлежжтъ 
на сърбский езикъ. 

Като съ цЬль да просв^Ьтли тоя хаосъ г. Я . забЬлЬзва 
ъърху едно писмо отъ г. Т. X. Мишевъ отъ 10 дек. 1888 г., 
написано на половина по велешкото, наполовина по бъл-
гарско — литературното, че така е зелъ да пише Т. X. Ми-
шевъ, отъ като се билъ побългарилъ. Отъ тукъ излиза, 
че пр4ди туй писалъ по своето нар^Ьчие. Но да земемъ 
едно писмо X. Мишево отъ попрЪдишнитЬ, написано, тъй, 
яакто би желаялъ г. Д . да говорЕьтъ велешани, напр. пи-
смото отъ 8 апр. 1875, и го сравнимъ съ онова, за което 
г . Я . заб^ЬлЪзва, че е побългарено; ще видимъ, че въ сЬкий 
случай пър^ото ще бжде поблизо до разговорната рЬчь на 
велешанеца. Особенно е любопитно да се направи сравне-
нието съ първит^Ь прЬдложения на писмата. 

*) Впрочемъ, достоинството на Я—овския сборникъ, може би, състои въ пЪ-
СНИТ^Б отъ другитЪ нар^вчия, които ще да сж, пов^Ьрно пр-Ьдадени: то с/к. сърбскитв 
говори, ивобилни съ българизми: призрънский, моравский и пр. 
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1) Пиемо отъ 8 апр. 1874, напиеано почти на сърбский 
езикъ, а споредъ г. Я. —- на велешкото нарйчие: 

б) Въ прЪводъ на чието велеш-
кий говоръ: 

Ви пйшаме или: Сме ви пйшале) 
на 24/8 отъ поминатиотъ месецъ 
(отъ месецовъ шчд помина), сега 
одговбраме на вашето „почгта-
емои отъ 24/8 отъ минатиотъ мес. 
и шчо ни пйшете, арно рйзбара'ме. 

Денеска ви пракяме една пярва 
меница отъ 250 парчиня злйтни 
наполебни со вйде отъ 3/1б ацрй-
лия пбсле 350 дена вжрзъ Господ. 
Н. </. Ф. у Белградъ. 

а) Текетътъ, както е п и с ^ ъ отъ 
Т. X. М.: 

Нисали смо Вама на 24/8 про-
шлогъ сада одговарамо на ваше 
почитаемо отъ 24/8 прошлогъ и що 
нама пишете добро сме разумили. 

Данасъ доставлямо вамъ (по 
лит. сърб. вама) една (по сърб. 
тр&бваше ]едну) прва (—ву) мЪ-
ница (~*цу) отъ 250комада златни 
наполеони (златних наполеона) са 
ваде>(—дем?) отъ 3/1б Априля по-
слЪ 350 дано (дана) върху (по сърб. 
неумъхтно, но било би врх) Господ. 
Н. Г. Ф. у Ъеоград (—ду) 

2) Писмо отъ 10 дек. 1888, споредъ което авторътъ 
Т. X. М. се характеризу&а отъ г. Я., като побългаренъ: 
а) текстътъ, както си е у Т. X. М.: 

Со настоящето ни (по лит. 
бълг. си) идиме да Ви явиме, че 
Негово Нрзвосвященство Савва беше 
тукъ и 3/5 исти търна (пе-търчна1) 
отъ овде (лит. бълг. тукъ) за 
Нирея 

Нонеже отъ толку (—ко) време 
немаменикакво писмо отъ Вашата 
почитаема куйкя (к^шта), то съ 
настоящето Ве (Вц) молиме . . . 

б) въ прйводъ на чисто велещ-
кий говоръ: 

Со настояшчево (овоа писмо) 
наше писмо идеме да Ви явиме, 
оти Н. Нр. Савва беше овде (тука) 
и на 3/б исти ткргна од овде за 
Нирея. 

Као шчо немаме отъ толку 
време никакво писмо отъ Вашата 
„почитаема" кукя, со ова писмо 
Ве молиме и пр. 

Подобни сравнения, ако и да доказватъ нашето утвър-
ждение, обаче не улееняват^ь разбиранието на ежщноетьта 
на въпроса: материялит4 на г. Я. не представляватъ чисто из-
в^Ьстенъ диялектъ (въ приведения първъ откжслекъ авторътъ 
е направилъ сумма погрйшки срйщу сърбския езикъ, а пакъ 
ние не сичкит^Ь ги посочихме). Очевидно е, че напусто сж 
извадени на бъмгь св-Ьтъ толкова писма, напусто сж. отдъ1-
лени за т-Ьхъ 80 стр. отъ дебелия сборникъ на г. 51., защото 

*) Тая дума г. Я. често привожда погр-Ьшно, като см-Ьсва тжрчамъ съ (Ъа) 
тщ>енамъ. 
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ц^Ьльта, която заявява издателя, е гонилъ съ 2-то издание, 
не е постигнж>га. 

Не е постигната тя и съ пословицит4 и гатанкйтй, 
които сдпцо тъй сж. новость въ второто издание. Съ зая-
влението си въ прЬдговора на 1-то издание издателътъ не 
ни дава да разберемъ, дали и тоя новъ материялъ е лично 
отъ него записанъ отъ живи уста. Почтенниятъ етнограФъ, 
до колкото знаемъ, не е ходилъ въ Велесъ, Струта, При-
лЬпъ, нито пакъ се познава съ нЬкои тамошенци, отъ 
които да е могълъ да чуе самъ записанитЬ материяли. Ако 
ли пакъ т4 С2&. м-у добавени отъ бившата управителка на 
Солунската ДЬвическа Гимназия, г-жа Е. П. Кондратова 
(русскиня, приятелка на г. Я.) , която лани заржчваше на 
2 — 3 ученички да й пишжтъ народни умотворения, то ние 
мж,чно си обясняваме погр^ЬшкитЬ, гд^Ьто ср^Ьщаме въ т4хъ . 
Т&зи погрЬшки състокьтъ винаги въ сърбизми. Родния 
си говоръ почти сички ученички у насъ ПОМНЕЬТЪ добр^Ь. 
Затова тЬ еж могли вЬрно да запишжтъ споредъ говора 
си нар. умотв.; ако ли пакъ сж направили погрЬшки, то 
тЬ сж могли да състоьжтъ въ гузкдание на литературно-
български Форми и звукове вм&сто диялектичнитй. Па даже> 
ако въпроснитЪ гатанки и пословици сж записани отъ 
самия издатель и тогазъ ни остая доста да се чудимъ на 
погр,Ьшкит'Ь въ т^Ьхъ, защото т4 и по количество и по ка-
чеетво оставатъ далече задъ себе си погрЬшкитЪ въ дебър-
скитЬ и-Ьсни въ сяиция сборникъ. И т у к ъ г. Я . употргЬ-
бява ^, приписва на ср^Ьдно-макед. нарЪчия сърбски Форми 
и пр. ТвърдЬ любопитна картина ни се пр4дставя, като 
земемъ да сравнимъ сжщинскиятъ говоръ вд македонцитЬ 
съ тоя, който ни представлява сборникътъ на г. 51. За 
прим4ръ ще земж. наррднитй умотворения отъ Велесъ, моя 
родний градъ, стр. 592. 

Както сж записани у Я.: 
Гатанки: 

243. Малечко човече со големо 
чалмиче. (ЦвгЬтокъ). 

244. Танка длга невестичка 
самичке гроб си копе. (Капля). 

245. Дзид дзидосано, вар ва-
росано, нигде дупке не се про-
зира. (Яйцо). 

Както се говорштъ въ Велесъ: 

Малечко чбвече гблемо чалмйче 
(Кетжрка, пуканща). 

Танка джлга невестичка сама 
гроп си кдпа. 

Дзид дзидосан, вар варосан> 
нйгде дт/пка ни прбзорка. 
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246. Ете го7 нема го. (Искра). 
247. Една тиква со шес дупка. 

(Голова). 
248. Отовуд брег, от тамо брег, 

а во среди жив човек. (Ребенокъ 
въ люлькЬ). 

249. Малко грменце елатко ва-
рище. (Волоцкий орЬхъ). 

250. Четире брака во ]'еона 
риза лежатъ (Грецкш ор-вхъ). 

251. Црно куче из долап ла]е 
(Язьдсъ). 

252 Црно циганче на врата 
виси (Ключъ). 

253. Дрпава циганка предъ цара 
излеза* (Баклава-сладшй слоеньш 
пирогъ). 

254. Шмам си ^една ееетра; 
кс>] помина, ]а баци и]а помина, 
]а баци (Кувшинъ). 

255. Кусо прасе по рид пасе 
(Бритва). 

256. Длг Тодор без коски. 
(Дъшъ). 

Поговоркщ стр. 593. 
Що е попова, това ]е готово. 
Како се скрило, така ке се 

и скине, 
Како од люлка, тако до дупка. 
Како го заткало, таке ке го 

отка^е. 
Господ да брани од голи де-

брани. 
Ксд си има брада, ке (пе)х) си 

намери и чешелъ. 
попленило, баба се 

Ете го, нема го. 
Една тйква со шес дупк'и. 

Оддваден брек, отаден брек, на 
среде ЖЙФ човек. 

Малко гкрненце, слатко варилце. 

Четири брак'а у една кбшула 
лежат (?). 

Цжрно куче 6д долап лае (?) 
(Цжрвен пес Ф пешчера лежи). 

Цжрно егупче на врата виси. 

Джрпава егупка прет цар из-
лезуе. 

Си ймам една сестра; кой по-
мина7 йа баци, и йа лбмина, йа 
баци (?). 

Джлк Тодор бес кос*с'и. 

Шчо е попово, да е готово. 
Како се скроило, така к'е се 

искине. 
Како од лулка, така до дупка. 
Како го заткала, така к'е го 

доткае. 

Кой си има брада, к'е си найде 
и чешал. 

Село се пленщ б&б& се чешла* Село се 
чешл>аше. 

Излиза, че въ 14 гашанки и 7 погов., които захващашъ 
около една страмица, г. Я. направилъ по-вече ошъ 25 погр%шки7 
като не му см^таме онЪзщ не малко на брой, които почиватъ 
въ извЪсшнишЬ вече негови въззрЪния (Л вм. к', щ вм. шч. и др.). 

По сж.пщя начинъ като см^Ьтаме, гце изл^Ьзе, че въ 6 
гатанки и 6 поговорки отъ ПршгЬпъ (592—-593) г. Я. на-
правилъ по-вече отъ 10 погр^Ьшки. Г-нъ Я. см^Ьсилъ въ 

*) Втората Форма въ скобки е приведена тукъ пакъ отъ Я. 
Период. Списание, XXXIV. 2 
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единъ отдЪлъ народнит^Ь умотворения отъ н-Ьколко твърдгЬ 
отлични говори, па ги е озаглавилъ: „загадки и.зъ Приз-
:ргЬнскаго, Печскаго, Косовскаго, Скоильскаго и Тетовскаго 
округовъ" (582—589). Така се били изучвали различнит^Ь 
говори и подговори, така се билъ издавалъ сборникъ, който 
се е нагърбилъ съ см-Ьлата задача — да опр^д^ли грани-
гцит̂ Ь между два толЕсова близки езика, пр^Ьплетени съ вза-
имни влияния! Какви смЪли и широйи задачи и самоув-Ь-
ренноеть, отъ една страна, —■ и колко недостатъ^ни познанг 
ство съ ФактоветЬ и неподготвеность специялна за уста-
новлението и изучението имъ, отъ друга страна! Ето ви, 
какбо е второто издание на пр^Ьсловутия сборникъ. Това 
издание съ своит-Ь иритурки — писма, пословици, гатанки, 
— не само че н^Ьма никакви прЪимущества спрЪмо старото, 
но стои отъ него много по-долу. Това издание ще въвбуди 
у мнозина подозр^Ьние: дали не ' сд* нарочно изопачени въ 
него даншггЬ, ^акто се е практикувало и пр-Ьди, и както 
се практикува сега отъ ревностнит-Ь сърби защитшщи на 
чзърбизма въ Македония? Само в^Ьщит-Ь изсл^Ьдователи, които 
ум^Ьштъ да се отнасятъ критдчески къмъ материяла на Я. , 
ще могжтъ да извл^ЬкЖтъ що-год-Ь полза отъ македонската 
му часть, но мнозина ще бжд^тъ заблудени и забъркани. 

Ш . 
Въ пр-Ьдговора си къмъ второто издание г. Я . се за-

^товилъ да обори доказателствата на г. Дринова, изложени 
въ указ. статия, споредъ които дебърский говоръ тр^Ьбва 
да се смЪта за часть отъ българския езшсъ. Но г. Я. , 
възразявайки, не отговаря управо, а указва нЬкои нови 
мн&нйя, сжщо така иогр-ЬШни, както и исказацит-Ь въ 1-то 
мздание. 

Дриновъ указва на сжществуванието на службата и ес-
наФСкитгЬ и др. такива празници въ источна България, сбли-
жава тия праздшщи съ едни русски, извършвани въ Архапг. 
губ., указва на свидЪтелсТвото за едновр^Ьмешнит-Ь затра-
пезни напивки у русеит^Ь въ честь на светцит-Ь,— Я . си 
дава оглушки и «заб^Ьл^Ьзва, че не вид^Ьлъ у русситЪ обичай 
иодобенъ иа службата, сл^Ьд. нАма такъвъ обичай! Е, че 
етнограФит^Ь иматъ нЬкой интересъ да лъжжтъ? Да се от-
насяме съ поДобно недов-Ьрие къмъ П. С. Ефименко (Дри-
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новъ указва надлежното м-Ьсто — „Изв. Общ. люб. ест., 
антропол. и етногр." XXX, 1, 140), н-Ьмаме никакво осно-
вание. 

Г-нъ Я . се научилъ, че Шоповъ ще издава еборникъ 
отъ македонски поетически народни произведения, и зая-
вява, че то ще бжде ФалшиФикация. Защо? Какво е Фал-
ишФициралъ до сега Ш о п о в ъ ? 

Но да се ограничимъ по езика. 
Г-нъ Я . не признава, че тъ, та, то и пр. въ макед. 

нарЬчия сж члЬнове: „что касается до такъ назмваемаго 
болг. члена тъ, та, то, ва, во, но, на, употребляемаго и у 
турецкихъ сербовъ1), — но не всЬхъ2), — то повторю снова, 
что 9то не членъ, а указательное мЬ-стоимете употрЪбляемое 
для большей вмразительности понят1я, которое хотятъ ту-
рецше сербм вмразить3)" (стр. XXII). Въ какво заблужденре 
сж се намирали тогава сичкитЪ слависти, които прйематъ 
т^зи частици за членове: Миклошичъ4), Я щ ч ъ , Потебйя, 
Лескинъ и пр. и романски ФИЛОЛОЗИ, като Навйеи и пр . ! 

Ударението въ макед. диялекти, каже г. Я. , е сжщото, 
каквото въ сърбския езикъ • едно отъ главнит-Ь му правила 
състояло въ това, че то въ двусложнит^Ь думи винаги ца-
дало на 1-й слогъ, както било въ сърб. ез., кагато въ бълг. 
ез. (значи -— въ источнит^Ь български говори) двусложнишЬ 
думи сЬкий пжтъ имали били ударент на послЯздния слогъ! 
Никакъ не е умЬстно да се очудваме, д^Ьто вдинъ диле-
тантъ, съвсЬмъ непознатъ съ българскитЬ говори, иеказва 
за тЬхъ таквозъ догр-Ьшно мнЬние, но колко е пакъ непро-
стително да се игнорира, че въ сърб. ез., осв^Ьнъ ударе-
нието, важи и дълготата и краткостьта на гласнит-Ь (нЬща, 
неизвЬстни съвсЬмъ на македонскитЬ нарЬчия), — и да се 
игнорира това отъ човЬкъ, който хубаво е изучилъ сърб. ез.! 

Г-нъ Я . мисли, че н7, л' (меки н, л) има само въ Ма-
кедония и въ Сърбия. Тия звукове не сж обаче р-Ьдкость 
и въ источно-бълг. говори. Гл . за котленския говоръ: 
НречеЕсъ, Сев1у ро ВиШ. 533, неопр-ЬдЬлено въ кой ист. 
гов. — МлМ. СгевсЪшЪ^е йег ЪаиШея. 25, 

*) Т. е. македонцитъ" 
\2) У сичкитъ1, за съжаление, които се наричатъ сами българе! 
8) Съвсвмъ неправилна и въ стилистяческо и логич. отнош. Фраза. 
4) Въ 187(> г. Микл., види се, не се е сЬщалъ, че и нъу нау ноу въу ва и н*р, 

<'Ж, члЬнове: Сравнит. морфол, пр-вв. на русски отъгБрандта, 243. 
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„Буква (?) ц также употр-Ьбляется турецкими сербами 
въ разговорй" — Тоя звукъ, нека е изв^Ьстно на г. Я. , го 
има по сичкит-Ь български говори: чорбаджия, патлждженщ 
(Хитъръ Петъръ, Влъсковъ 10, 11), кокарджа (Ш. 24) и пр. 
и пр. Че ние сега пишемъ дж, оттова звукътъ не се изм^Ь-
нява. Много отъ нашит-Ь говори иматъ сжщо така и зву-
кътъ , изобразяванъ отъ старослав. з (з*к/1о), а буквата не 
я употр^Ьбяме, нито пакъ имаме нужда отъ нея (Млк1. Ьаи*-
1еЬге, 254, 382). 

Работата е, че г. Я . см-Ьсва буквата съ звукътъ: мисли, 
че ако има буква, има и звукъ, ако има звукъ, има буква, 
ако н^Ьма буква, н^Ьма и звукъ и пр. г. Я . казва: „Г-нъ Дра-
гановъ,..бнвшш препод. въ Солунской болг. гимн., подающш 
болънпя надеждм для славистовъ, говорилъ, что . . . мальчи-
ковъ македонцовъ нельзя отучить отъ произношешя буквм 
^" (стр. XIX). Такива изражения с;& извинителни само за чо-
вйкъ, който не е получилъ нито елементарно Филологическо 
образование; у малкитЬ гимназисти даже не се допущатъ 
подобни см^Ьшения на понятията. Туй изражение, безъ съм-
нЪние, принадлежи на г. Я . До колко той не знае елемен-
таршггЬ искания на съврйменната ФИЛОЛОГИЯ, ще се видр 
отъ този още примЪръ. Г-нъ Я . настоява въ прйдисловието 
си, че въ македонскитЪ диялекти има звуковет^Ь, изобразя-
вани съ Я и ^91), но прави едно ограничение, като казва, 
че г. Драгановъ му съобщавалъ, какъ въ н^Ькои м^Ьста „въ 
тоя звукъ се чувало н^Ьщо като ки (стр. XX)* „Въ тоя 
звукъ" = „вм^Ьсто тоя звукъ"? Какво е било това к? Защо 
г. Я . не накаралъ г. Д. да му опише това к? Има к раз-
личнй: гърлено, гърлено — небно и др. Да е разказалъ 
г. Д., какъ се артикулира това к, и ние щ^Ьхме да знаемъ 
работата, а то не можемъ нищо да спечелимъ отъ поясне-
нието на Я , : „въ зтомъ звук^Ь сльинится нЪчто врод^Ь к". 
Това пояснение е неясно и за самия г. Я . 

За другит^Ь мнЗшия на г. Я . по езика исказани въ пр^Ь-
дисловието, н4ма нужда да се говори, тъй като т& сж пб-
безпочвенни отъ токощо-изложенит ,Ь. 1Це оставимъ за по-
нататъкъ и неговит-Ь нападки върху българскитй учители 
въ Македония, върху Св. Е*гзархия и пр. 

*) Че това е невйрно, както и по-горното съобщение на Драганова, че учени-
ницит'! въ Солунъ произнасяли 1>, ще говоримъ по-долу. 
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Да пр^Ьминемъ къцъ въпросътъ за к' и г' (мекитЬ к 
и г) въ македонекит-Ь диялекти. 

IV. 
СлавиститЬ етрого отличаватъ македонскитЬ к' жг' отъ 

сърбскитЬ % и ^, освЬнъ до колкото з н а ^ Миклошича, 
който не си е съставилъ едно опрЬдЬлено мнЬние върху 
тоя въпросъ. Въ своята граматика (I, 378), той привожда 
н^Ьколко примЬри, заети отъ разни български нар-Ьчия, както 
источни, тъй и западни (македонски), гдЪто вм. шт и дж 
(станжли отъ ж/, д/) срЪщаме меки к и г, т. е. к' и г',, на-
пиеани ту къ, гъ, ту щ, г], и говори, че не знае точно, 
какво е пронзношението на т̂ Ьзи звукове, понеже н&ма на 
рж.ка положителни свидЪтелства, но полага за най-вЪроятпо, 
^е т4 звучжл?ъ като сърбскитй Л, $. Свидйтелствата, съ 
които Миклошичъ поднира мнЬцието си, сж. твърд^Ь нео-
пр^Ьд-Ьлени, както и самъ той признава, и, както ще се уб&ди 
чит&теля, прЬдположението му е погр-Ьшно. Но главното, на 
което щемъ обърнемъ внимание тукъ, е това, д-Ьто Микл. 
приема сжществуванието на Я и $ не само въ макед., но и въ 
шточно-бълг. нарЪчия. МЪжду прйм^Ьрит̂ Ь отъ областьта на 
ист. гов. Микл. указва: 1) барукъ, оцекъ, памекъ, пжкъ, глакъ, 
стукъ и др.; 2) чл-Ьннит-Ь Форми на подобни сжщ.: барукятъ, 
оцекятъ и др.; 3) веке, напрекъ, назакъ, домакинъ; 4) по го-
ворътъ на Винга: госпогя, брайктж, мегъ и др.; 5) трек^а, 
пъкъ, бащу, игъеши (идеше), чугъет ( = чудьетъ), г^аду (д̂ Ьдо) 
и др. СетнЬ М. цитира едно описание на изговора на т^Ьзи 
звукове: „д, т, когато се смекчаватъ, изговарятъ се твърд^Ь 
меко, тъй щото д чува се като меко г (гъ), т—само меко 
тс (къ)". Но н&-какъ си главно отъ тйзи данни Микл. из-
цкло погрЪншо заключава, че въ сичкит-Ь български говори 
има ~Я и ^. Въ туй прибързано заключение се крие и една 
истина: М. се досЬтилъ, че к и г въ прим^Ьрит-Ь отъ источ-
нитгЬ бълг. говори сж. сжщит^Ь звукове, каквито сж и въ 
македонскитЬ: ноке, свеки, веги и пр. Въ прибавленията си 
(588 стр.) М. привожда двй мнЪния върху произношението 
на въпроснит^Ь звукове въ Макед.: 1) на Деспота Ваджо-
вичъ, споредъ когото въ сичка Македония до Струма се 
пзговарятъ т&зи звукове както сърбекитгЬ % и $, а не както 
ло БалканитгЬ и край Дунавъ; и 2) мн^Ьнието на други, 
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споредъ които въ Македония се изговоря не Я и $, а к] гуг 
които звукове не сж ни сърбски, ни български, пакъ спо-
редъ това мнЬние, но сж по-близки къмъ първитй, отъ 
колко къмъ послйднит-Ь. Т у к ъ М. не изказва своя оконча-
теленъ възгл!едъ върху въпроса. Но отъ СгевсЬюЬ^е (1ег Ьаи!;-
Ъея. 1Ш Ви1^. се вижда, че той и на 1883 г. си остава на 
това мн^Ьние, което изказа въ 1879: стр. 45 : „звуковет-Ь. 
т' д' (въ общо бълг. ез.) означавамъ азъ съ сърб. букви 
Я и ^81);" на 26 и 27 стр. повтаря се сжщото, каквото е въ 
Грам. I, 378, и о щ е : „въ пр^Ьвращанието к на Я б7>лгарския 
езикъ има свои собствени п^тища: к етава т' ) прйдъ щ 
даже ако това и е отъ м: аЪЯи (в661), висоЯща и др. Ясно 
е, че работата се нуждаеше въ разяснения, при сичко че 
сичкит-Ь други авторитетни слависти, които сж се докосвали 
до тоя въпросъ, като проФ. Потебня, Кочубинский, не при-
равняхж. македонскит^Ь к' и г' на Я, и ^. 

Таквозъ обяснение намираме въ добросъвЪетния трудъ 
на нашия ФИЛОЛОГЪ А. Теодоровъ „Западнит^Ь бълг. говори" 
(Пер. Спис. XIX, 150). Т у к ъ авторътъ, исл^Ьдвай.ки една 
ио една сичкитй свойщини на трънския, СОФИЙСКИЙ и др. 
съсЬдни 1^оворй, намира и въ т4хъ меки к и г и по по-
водъ на т^Ьхъ заб^Ьл^Ьзва, че и въ другит^Ь бълг. говори — 
македонски и источно бълг. има сжщо такива меки гърлени 
к и г, „които е н&й-цогр^Ьшно да се смисатъ съ гласкит^Ь 
(звуковет-Ь) к и 1> въ сърбския езикъ*) . . . учл^Ьнението 
на к§ г), ако и е поднебно, ала въ основата си остая все 
пакъ гърлено, а не шипещо (езично) каквото на Я и ■§" (ПЬ. 150). 

Когато Ястребовъ въ сбориика си заяви, че въ Маке-
дония сжществуватъ сърбскит^Ь звуци Я и ^ неизв^Ьстни 
на другитЪ българе, и съ това подтвърди теорията на 
Милоевича, Баджовича и др., ако и да се см^ЪтаШе тя осно-
вана ~на ФалшиФикация и на лъжесвидЬтелство, трЪбваше 
да се даджт^ нови указания; защото б4хж се появили н-Ь-
колко чл^Ьновце изъ русскитй журнали, д^то се заявяваше, 
че Ястребовъ нанравилъ откритие, и теорията на Мило-
евичъ и пр. излиза до нЪйдЪ вЪрна. Дриновъ, за да възета-
нови истината, въ статията си „НЪск. словъ объ яз., нар. 

0 ДРУГЯ неточность отъ М.: тт,зи сърбски звукове той пон-Ькога изобразява 
чръзъ I' и д?} понъкога чръзъ с, ф'. , 

)̂ Както прави Миклощичъ. Има ли другъ ученъ да е постжлилъ с^п10тъй? 
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пЪс. и обмч. дебр. слав.", между другото, разгледа под-
робно въпроса за мекитЬ к и г въ дебърски& говоръ и до-
каза, че сичкитй етнограФи, що сж наблюдавали тоя говоръ,. 
като Караджичъ, Верковичъ, Григоровичъ, Миладиновци, 
Партений ЗограФСкий, свидЬтелствуватъ, че въ него нЬма 
% и ^ съ което напълно се съгласуватъ наблЮденията на 
сами г. Дриновъ. 

Въ 1888 г. въ „ИзвЪстхя Славянскаго Благ. Общ.4' ее» 
появи редъ статии отъ II . Драгановъ, подъ общо заглавиег 
„втнограФическш очеркъ славянской части Македонш" ( 3 1 — 
36, 84—98,162—169, 312—319, 501—510). Авторътъ. струва 
нй се, българинъ отъ Весарабия, пр-ЬживЬлъ като учитель 
двЬ години въ Солуцъ, съобщава разни Фактове отъ древ-
нята история, отъ живЬячката, отъ езика на македонскит^к 
словЬне и съ тонъ на еамоув-Ьренъ познавачъ рйша^а въ-
проса за народностьта на т4зи словйне, като ги прогласява 
за особенно словЬнеко племе, а не за часть отъ българското 
или сърбското племе, но всепакъ за племе по езика си по-
близко до сърбското. Авторътъ заявява, че е ученикъ на 
Ягича (на едно м4сто, дЪто привожда една питата отъ него г 
която впрочемъ, не разбралъ добрЬ), но отъ сичко се вижд% 
че той е диллетантъ въ Филологията. Неговата повърхно-
стность излиза наяв^Ь отъ краткитЬ б/Ьл^Ьжки на Дринова 
й Шапкарева върху една отъ статиитгЬ му (Изв. Слав. Общ. 
306—310, 310—312). А многобройншгЬ погр&шки въ съ-
общенията, прйдложени въ статиитЪ му, показватъ, че дЬй-
ствителното му познание по македонскитЬ нйрЬчия никакъ 
не хармонира съ оня ака демический самоувкренъ тонъ, който 
държи той, даже говорейки за проФ. Дринова, признанъ 
отъ славиститк като безпристрастенъ, авторитетенъ ученъ 
(ср. Пьшинъ, Ист. слов. лит. I, 125) и за д-ръ Теодоровъ,, 
признанъ отъ авторитетния Я г и ч ъ за добросъвЬстенъ и вЬщъ 
ФИЛОЛОГЪ (гл. Пер. Спис. ХХ1П, 912). Такива м4ста въ 
статиитЬ на Драганова се попадатъ на стр. 92, 169 и др. 
Особенно е куриозенъ пассажътъ на стр. 9 2 : „Такимъ об-
разомъ, в ъ виду культурности44 и пр., гд4то авторътъ прЬ-
поржчва знание на дЬлото и спокойствие на т4зи, които 
трактуватъ за, народностьта на македонцитЬ, — тъкмо 
това^ що не достига нему самому. Бихме се многб отдале-
чили, ако се вдад^Ьхме или поне пр^Ьброяхме сичкитЪ по-
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грЬшни Фактове, които той съобщава въ гор-ЬказанитЬ си 
статии и въ статията за ринезма, пом4стена въ „Русск. 
"Фил. В4стникъа, 1888, I. Сега, пишейки т4зи редове, из-
въстявамъ се, че въ II т. отъ Сборн. на М. на Н. П. е 
напечатена една статия отъ К. Шапкаревъ по поводъ на 
г. Драгановия гвтнограФическш оч. слов. ч. Македоши", 
и, тъй като Шапкаревъ, като дсбъръ познавачъ на маке-
донскитЪ диялекти, не ще да истърве отъ видъ погр-Ьшкит^ 
на г. Др.1) и ще ги исправи, за разяснение на д^Ьлото, то 
тукъ ще се ограничж да укажж само на заблужденията у Др. 

*) Пр*БЗъ сичкото си пръбивание въ Солунъ г. Др. никакъ не се е потрудилъ 
самичъкъ да наблюдава, да изучи и запише НБЩО отъ говоримата или поетическата 
р^вчь на македонцитъ. Той ДВ Б̂ТЪ* годинй учителствувание въ Македония е пр-Ькаралъ 
въ Солунъ (само 4—5 дена е пр^вседълъ въ Велесъ и Скопие), сръщалъ се е тукъ 
ръдко съ македонцитъ5, па и то само съ поинтеллигентнитъ^ отъ тъ-хъ, та не е мо-
^жалъ да изучва макед. наръчия чр*Б8.ъ пр-вко лично наблюдение. Сичкото му познан-
ство еъ макед* нскитъ: нар-вчия се ограни^ава само съ това, що могли да му дадж,тъ 
ученицитт, отъ Сол. Гимн., написано на хартия, защото инакъ тъ се стараяли да го-
воръ&тъ съ него на литературното наръчие. Г. Драгановъ и указва имената на много 
-бройнитъ ученици, на чийто трудъ дължимъ ние ва неговитъ ШБСНИ, а той — за сръ-
-бърния меда-ль, полученъ, както се научихме лани отъ единъ брой на ,,Новое Время", 
отъ Русекото ГеограФическо Общество. Пъснитъ и изобщо даденит-Б по макед. на-
Р"БЧИЯ, съ които располага г. Др. и се кани да издаде въ единъ сборникъ, с&. запи-
сани по распореждангето на св. Екзархия, която е искала да събере материяли по 
нашитъ* нар&чия и да ги пусне въ единъ сборникъ. Г-нъ Др. задържа часть отъ т-взи 
материяли, като ръшава, че е подобръ той да ги издаде, понеже се е училъ по ФИ-
лологията у Ягича. Св. Екзархия отъ своя страна още не е издала това, коего е съ-
брала. Сборникътъ на св. Еквьрхия може да бжде полезенъ съ това, че ще ни даде 
жатериялъ за рЪчника й за изучение мотивитъ* на нар. поезия. Колкото за точностьта 
въ изображението звуковетъ ние се крайно съмнъчваме да се достигне и тя по другъ 
начинъ, освънъ ако се порлча изданието и редакцията въ написанието на нъкой ет-
нограФЪ или ФИЛОЛОГЪ, запознатъ добръ* съ нар&чията ни. Припомняме си за сбор-
ника, издаденъ отъ Безсоновъ и съставенъ отъ пъсни, записани отъ различни лич-
жости. Въ пр^вдисловието Безсоновъ нашироко се е впусн^лъ въ критически из-
дирвания, като се осябвава на тоя материялъ, но разбира се, като не може да го 
провЪри на основание на лично наблюдение, далъ се е въ много случаи да го из-
мамь&тъ Т^БЗИ данни. Съ подобни невнимателно и неправилно ваписани П-БОНИ, безъ 
запа,звани>е размъра, нъчкои издаватели сж, распространили лъжовно мнъъгае, че ужъ 
българеката поезия страда отъ къмъ външна хубость, че ужъ нашето стихосложение 
^ило неправилно и пр. (гл. Иер. Спис. IV, 151). Разбира се, неопитнитъ ученици на 
Др. не с л държали- сички единъ и сж.щъ начинъ обовначение звуковет^в, па и ръугко 
ще се е намиралъ нъкой отъ ТБХЪ, ОТД*БЛНО земенъ, да придава на знаковет-в (бук-
вит^) едно и сж,що чначение въ записвание нар. умотворения. Както и погорггв казахъ, 
ученицит^ могж,тъ да бл^дл-тъ ДОНЪЙД-Б полезни на д^Ьлото съ подобенъ трудъ. Но 
у Др. отъ тукъ пройвлизатъ много погръшки. Явили се сумма противор-вчия вт. съ-
общенията, а тъй като той не е можалъ да се отвася критически къмъ млтерияла 
си, приемалъ сичко ва чиста монета; и да е желалъ да отстрани нъчкои.недоравум-Б-
ния^ като поискалъ пояснения отъ СВОИТ^Б реФеранти, той не е можалъ да стори това, 
понеже се е валовйлъ да изучва материяла си въ Иетербургъ. Ето источнйкттъ на 
г. Драгановйт-Ь погр^вшки. Отъ друга страна, ясно става сега, защо не е можалъ 
г. Др. да увнае и съобщи на СВ-БТЪТЪ Н-БКОИ НОВЙ дадени по любопитната Фонетика 
въ Македония, като напр. за слществуванието на 7й вм. •Ь въ Солунекит* села, за 
пр-вминаванието на неударяеми е, о въ и, у и др. („Книжици за прочитъ'* I и II),— 
нови дадени, съ които може да възнагради неизбродената Македония даже най-посрвд-
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по въпросшггЬ звукове к', г', Я, ^. На стр. 94, Слав. Изв. 
г., Др. казва, че въ дебърскит^Ь гбвори вмЪсто шт сме били 
намирали* % (куЯа, свеЯа и др.), но „обикновенно" (що за 
точность и научность?!) шт се било замгЬнявало т у к ъ 
чр-Ьзъ шч^) (гичененъ, зашчо, градишча и др.), а по н^Ькога 
се падало кь (геар.. ,к') вм. шт и гь (г') вм. жд (гакье, свЪкьа, 
в^Ьгьа). И тъй, авторътъ намира три различни зам-Ьни за 
щ и жд, Най-главното за насъ е това, д^Ьто ни се съобщава, 
че въ Дебъръ имало разлики между тгЬзи замЪни и звуковетЪ 
^ и ^ . Драгановъ, отъ като приведе своит^Ь прим^Ьри за Я, 
старае се да ни докаже истинностьта на евоит-Ь съобщения 
чр^Ьзъ указание на нЬкои евид^Ьтелства, между другото и 
отъ изв^Ьстни етнограФИ. Понеже и Яхггребовъ по сжщия 
начинъ (въ пр^Ьдговора къмъ 2-то изд. на сборника си) се 
м^чи да придаде правдоподобность на своето утвърждение 
за Л и $ въ Македония, то ние ще разгледаме пб-иодробно 
т-Ьзи доказателства на Др. Казаното за него ще се относи 
и до Яетребова, защото теорията за сжществуванието на 
Я ж ^ въ макед, нар-Ьчия и у посл^Ьдния е сжщата, само 
че не тъй добрЪ развита. Новаковичъ я развива най-добр^Ь, 
но за него по-сетнй. 

Г-нъ Драгановъ говори: чистижЬ Я и ^ сжществуватъ 
несъмнЪнно въ сЬверно-македонскитй говори. Така, думитй 
фаЯам, лажееЯем, среЯа, во^ак и др. т., Архан^е^ ^аол, ^аолски, 
до'о$а, ^ур^евден, ме^у, ви^ам, ра^ам и др. се ср^Ьщатъ не 
ствения наблюдатель, стига той да се е зарекълъ да наблюдава старателно, а не 
да бъраа да ирави открития и обобщения. Самомнънието и жаждата за открития не 
оставила г. Др. спокойно да изучи даже това, що е вече извъстно въ лйтературата 
за макед. диялекти, като за распространението на звука шч, з.ч отсж,тствие на па-
дежни окончания и пр. Не могж, да нръдполагамъ у г. Др. ФалшиФикация, на ках-
вато навождатъ мисъльта погр-Бншитъ на г. Я. Наклоненъ съмъ да вървамъ, че по-
гр-Бшнит-Б евъдъ-ния на г. Др- за макед. говори 'сж, сл-Ьдствие на ведоразумтлше, а не 
на нарочно изкривявание на даннитъ. Инакъ що ва интересъ би ймалъ г. Др., като 
съобщава нъкое нев^врно свъд-вние за мак. диял., да го тълкува по такъвъ начинъ, 
Д-БТО да покаже и своитъ сдаби знания по Филологията? Напр. той говори, че въ 
дебърското наръчие ударението било сжлцо, каквото въ сърбския езикъ, когато нъ 
югознпаднит-Ь макед. гбвори, както и въ „българския езикъ" то е подвижно (96) 
и показва съ туй: 1) че не знае ударението на дебърското наръчие, неозначено съ-
всъмъ даже въ неговитт» материяли, ва каквото нъщо на съкий ФИЛОЛОГЪ записвачъ 
се пада най-строго порицание, и 2) че не знае законит^в на сърбското ударение, което 
може да пада почти на сЬкий слогъ ; слъд. е подвижно, не знае, че въ сърб. ез. има 
4 начина произношение гласнит-в, означавано съ б-клъзит^в " и за краткитъ, съ ' и ^ 
за дългитъ гласни, — нъща слщественни въ учението за гласнитъ въ сърбския езикъ. 

*) Това явление, шч вм. ш, прибавя Др., е общо на западномакедонскитъ на-
рЬчия. Това не е нито точно, нито вт.рно. Авторътъ побъркалъ въпроса, като см-всва 
онова щ, което произлт.зло отъ т / ; съ обикновенното щ отъ ск, ст. Посл^вдното Щ 
въ македонскитъ диялекти не е никога к% а въ едни огъ тъхъ шч, въ други—шт* 
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само у Пулевский и други тъй наричани еърбофвди ма-
кедонци, но още и у др. писатели, като Вукъ, на чиито 
български шЬсни посочва самъ М. С. Дриновъ, или като 
ПейчиновнЬ, на чиято кни^а придава го^л-Ьмо значение за 
доказателство на българизма на Македония българския ре-
дакторъ-издатель на Екзархийско-Македонския сборникъ 
А. Шоповъ" . (94). „Т^Ьзи звукове употрйбявахж и употрЪ-
бяватъ мнозина македонци въ писането1), както се вижда 
отъ имената на сиомоществователитЪ на таквизъ книги 
-—иатрнотически издания отъ К. Шапкаревъ, като „Св* 
Посланичникъ", „Св. Благов^Ьствов&ние", напечатани въ 
българекитй типограФии въ Цариградъ и т. н." (95). Най-
сетн^Ь, особенно е билъ слисанъ г. Др., дЪто н^Ькои отъ 
ученицит^Ъ отъ долнитЪ классове на гимназкята, дебърци 
по происхождение, „употр^Ьбявали т^Ьзи звукове"2) въ за-
писванит^Ь п^Ьсни, при сичко, че учительтъ по български 
езикъ, па и самъ Др. като такъвъ, не би имъ позволилъ 
никакъ да ш ш ш т ъ тйзи „нееретически и небългарекп зву-
кове2) % и ^ — дъу шъ . . . ." (ПЬ). • „Но въ Македония, из-
общо казано, най-популярни и употр^Ьбителни звуци съ-
всЬмъ не сж % и 1> или шш и жд, нъй къ и гъ (гезр. к' и г')} 
които се намиратъ въ еднакво отношение и спр-Ьмо сърб-
скит^Ь, и спр^Ьмо българскит^Ь т. е. е^ еамостоятелни" (ИЬ). 
На друго м^Ьсто Др. казва пжтемъ: „бързацитй, копанов-
цитгЬ, шоцит/Ь и дебранит^Ь произнасятъ шш и жд като ч 
и к (к' ?) а то и чисто посърбски" (504). На стр. 168 Др. 
си позволилъ да каже отъ лицето на Иречека и Теодо-
ровъ, че въ трънския, бр^Ьзничкия и пр. говори имало ^ 
вм. жд. 

Това е всичко, на което се основава Др., прогласяйайки, 
че въ дебърското и изобщо въ македонскит-Ь нар^Ьчия, както 
и въ СОФИЙСКОТО, трънското, бр-Ьзничкото и пр. имало 
сърбскит4 звукове к' и г\ несвойственни ни на сърбский 
езикъ, ни на българский, — заблуждения, които заедно еъ 
други още нйкои, даватъ на г. Др. възможность да се при-
съедини къмъ оригиналното, но вече не ново мн^Ьние, че 

х) Т, е. т^ви ввукове си ЛВЧАТЪ, исказватъ се Собнаруживаются4) и въ писмото 
у мнозина македонци,5 понеже се означаватъ точно, т. е. съ надлЪжнитя букви Л и ^, 
— това, вйди се, искд да каже Др. 

2) Смисълътъ н<ч това неточно изражение е с^щия, какъвто на толи-що испра-
веното. 
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македонскит^ слов&не еж оеобенно племе, поблизко по езика 
си до сърбит^, отъ колко до българетй. 

Колко сж. ялови усилията на Др. да подкрйпи сжще-
етвуванието на Л и ^ въ Македония чргЬзъ свидЪтелствата 
на други наблюдатели върху това Фонетическо явление, 
очевидно е за сЬкиго който загледне на 7 и 8 стр. отъ 
указаната статия на Дринова върху дебърското нарйчие, 
гд^Ьто се указва, де и чужденци (не българе) етнограФиг 
като Караджичъ, Григоровичъ, говорн&тъ гръмогласно про-
тивъ подобно утвърждение. Но ние щемъ разгледаме и 
т-Ьзи аргументи на Др. точка по точка. А сега д в ^ три 
думи за разяснедие на Физиологическата ,) разлика между 
к% гу и %,*'*$, която винаги сж чувствували внимателнит-Ь 
наблюдатели и сж я указвали. Като прибавямъ и евоето 
заявление, че азъ пр-Ьзъ 2 години наблюдение при сичкото 
ст! услушвание не можихъ да чукь въ н^Ькой македонский 
говоръ да се произнася Л, ^, азъ ще се опитамъ да опишж 
произношението на т^Ьзи сърбски звуци но сърбски на-
чинъ: Л, и ^, сж шипещи звукове, защото при изШваря-
нието имъ токътъ отъ въздухъ пр^Ьминава пр^Ьзъ горнит^Ь 
зжби, отъ които се удря, та само.една часть отъ него' прф-
минава измежду горнит4 и долнит-Ь зжбт; по артикула-
цията (учл^Ьнението) си никакъ не сж гърлени,4защото при 
изговарянието имъ участвуватъ: 1) заднята часть отъ не-
бцит-Ь заедно съ най-близката до т&хъ частъ отъ небето 
малко иб-назадъ отъ това м^Ьсто, гдЪто се артикз^лиратъ 
ч и дж, и 2) горнята страна отъ опашчицата на езика (не 
самия вършецъ на езика), която се пршгЬпя до указаното 
м^Ьсто; при това ср^Ьдната часть на езика е повече сплЪ-
снжл?а, нежели при артикулиранието на ч я дж; Л е тъменъ, 
отзвученъ, а ^—ясенъ, звученъ2). То сж звукове, които 
не сърбинъ мж,чно може навикнях да произнася. Изр-Ьчете 

1) Физиология на звуковетъ (Ьап^рЪувюЪ^е) се казва наука за звукфветъ отъ 
анатомо-Физиологическа гледна точка, т. е. за органитЪ на гласътъ и ръчьта и за 
ашикулацията на члъно-раздълнитъ звуци. 

2) Освънъ отъ извъстната забълъжка на Караджича („Л и $ се изричатъ по 
меко отъ пгъчъ (т* ч') й Ьъжъ (Ъу жу)и — Српски Р^ечник), при съдтавлението на 
сво«то опиеание съмъ се р^ководилъ отъ непосръдственни наблюдения върху изго-
ворътъ у чисти сърби, като напр. отъ Бълградъ. Въ Вранско и Нипгко до колкото 
съмъ забълъжилъ, жителитъ, българе по езика си и по историята, задържали бъл-
гарското произношение к\ г', при сичко, че изобш;о отъ день на день усвояватъ и 
примъняватъ се по-добръ правилата на сърбската граматика. Въ Призръйъ к1 и гг 

т}>ъбва да се обяснь^тъ като едно отъ многочисленнитъ влияния отъ българския 
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меко т (т') и ведно съ него меко ч (ч') — и ще получите 
Я,— звукъ близъкъ дб ч, но нетождественъ; произнесете 
зхеко д (д') й сжЬто съ него меко ж,— и ще получите $, 
— звукъ близъкъ до оня, хцо изображаваме съ дж, ц, но 
неравенъ досушъ нему. Поради това крайно е погр^Ьшно да 
се см^сватъ тЪзи звукове съ т* и д?, както прави Др., като 
пише Ь, |> -—шъ, дь (95). Ако не е можилъ да узнае за 
звуко-Физиологическата стойность на знаковетй Я, $ отъ 
литературата ,) (Караджичъ, Кулаковский и др.), той е билъ 
длъженъ да направи самъ нужднит-Ь наблюдения. Отъ 
друга страна, к', г' не сж никакъ шипещи звукове; при 
изговарянието имъ участвува: 1) средината отъ горната 
страна на езика, и 2) небето безъ сЬкакво участие на не-
бцит^Ь. Разбира се, к\ г' сж. звукове отлични отъ 7с; г: по-
сл^ЬднитЪ се учлЪняватъ пакъ отъ езикътъ и небето, но 
значително пб-вж/гр-Ь, по-накъмъ кореня на езика и накъмъ 
мжжеца: к, г аж дълбоко гърлени, но не толкозъ, разбира 
се, колкото сж били въ старослов^ЬнскитЪ нар^Ьчия. 

При сичко, че е ясно, какъ Др. не е^правилъ никакви 
точни наблюдения върху въпроснитй звуци, да видимъ 
какъ подтзърждава той и съ свидЬтелства на други етно-
граФи, че въ македонскитЪ говори има Я, и ^. Работата 
е, че и Ястребовъ, като намира у ж ъ по наблюдение сж-
щит^Ь т^Ьзи звуци тукъ, по слпция начинъ, както и Др., 
м^чи се да даде сила и убЪдителность на своето утвър-
ждение. За начинътъ, по който Новаковичъ тълкува сви-
дЬтелствата на етнограФИтЬ, ще говоримъ по-нататъкъ. 
Което ще говоримъ сега за Др., ще се относи въ сжтцото 
вр^Ьме само до Ястребова. 

Др. намЪрилъ Я и $ въ книгата на Пейчиновичъ, в ъ 
македонскит& пЬ.сни записани отъ Караджича и въ подпи-
сит^Ь на спомогцеетвователитй на 2 книги, печатени въ Ца-
риградъ. Изв^Ьстно е, че мнозина сж употрЪбяли казанитй 
букви за означение на македонскитЪ звукове, но Др. трЬб-
вало да изсл^Ьдва: какви именно звукове сж искали тф да 
евикъ върху еърбския. Съжалявамъ, че не мозкихъ да се въсползувамъ съ н&кое 
готово описание на Я, и ^ отъ къмъ Физиологическа страня, каквото, въфоятно, има 
въ съч. на Новаковича „Пгюю^уа ^1ава 1 ^1авоУ1 вгЬзко^ ^е21каи. Не въ сичкит-в 
сърбски говорй й и ^ се произнасятъ еднакво. Любопитно е да се укажж,тъ точно 
т-взи сърбски говори, гд-вто тия звукове н-вматъ нормалното сърбско произношение. 

х) Подобна неточность се сръща у Микл., у когото до нъйдъ е понятна: у него 
^=0> който въ Хърватската азбука означава Я. 
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изобразштъ съ тЪзи букви? Ако си б-Ь задалъ тоя въпросъ т 
лесно тфше да го отгадяе г. Др. У Пейчиновича, наистина, 
систематически има % ^ но тия знакове с ^ неточно упо-
тр^Ьбени, по рабско, погр-Ьпшо подражание на сърбското 
правописание. За сега ср. Пер. Спис. XXXI, статията 
на Дринова за Солунската печа;гница. Понататъкъ, гово-
рейки за Новаковича ,— о т г ь сички той най-вече се облгЬга 
възъ Пейчиновича,— азъ ще приведж. доказателства, че 
Пейчиновичъ не е искалъ да придаде на тия звукове оная 
роля, която т4 и г р а ж т ъ въ сърбския езикъ. Колкото за 
Караджича, той изрично казва, че пише Л и ^ въ македон-
скит-Ь п-Ьсни, но имъ дава не таквозъ значение, каквото 
иматъ въ сърбския езикъ: той иска да изрази съ тЪхъ емек-
чени к (к') и г (г'). Гл . „Додатак" 48, 49, у Дринова въ 
указ. м., стр. 8. 

Сетнй, Драгановъ билъ срЪщшълъ % и ^ въ дв-Ь книги, 
издадени. отъ Шапкарева въ Цариградъ, което н^Ьщо било 
свидйтелствувало за употр^Ьбата на тия букви отъ маке-
донцитй и до сега въ писмото. Въ указанит^Ь отъ г. Др. 
2 книги азъ ненам^Ьрихъ % и ^. Ср^Ьщатъ се само 10-тина 
имена Фамилни на икь, но тЪ сж именно тъй написани, а не 
съ Ь. Понеже и Новаковичъ на подобни Фамилни имена 
у македонцитЪ отдава голймо значеаие, тълкуващемъ ги 
по своему, ние ще спремъ малко върху тоя въпросъ. Пр^Ьди 
сичко, нийдЪ въ Македония нЬма да се пр^Ькарватъ на и~Я. 
Че се попадатъ р^Ьдко р4дко въ Македония ирЪкори Фа-
милни на икь и на ичъу никакъ не е чудно. И въ источна 
България, както и въ Тракия, се попада оконч. ичъ въ тоя 
случай. Очевидно е, че то е подражание на сърбит^Ь и въ-
ведение отъ сърбскит^Ь учители, Мирковичъ, Начовичъ и пр. 
— Това сж се йзв^Ьстни окончания. Често се случва, бъл-
гаринътъ м^Ьнява по три-четире ш&ти Фамилията си за под-
писвание, като й придава различни окончания. Тази чертат 
обяснявана съ влиянието пр^Ьди — отъ страна на турцит-Ь 
и гърцитЪ, а напосл^Ьдъкъ — на руссит^Ь и сърбит^, до-
хожда до каррикатурность въ твърдй живитЬ херои на 
Вазова (гл. „Чичовци" въ „Зора" IV, 151). Всевъзможни 
начини за образувание прЬкори ще намЬрите у българетЬ: 
и русский, и Френский, и турский, и гръцкий, и на скгт 
и на ичъ и на овъ. Примйри: Иванчу С. Салабашъ, Ди-
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митъръ X. Койчо, Захария Княжеский, Петку Чомлекчп, 
Хриету Величкоолу—имена отъ единъ и с щ ъ градъ -—-
Стара-Загора; Теодоръ Влахл:и, Димо Грйнчарский, Врат1я 
Миновичи, Остень Матея, Костаки Никола, Динко Бояжш 
— (}тъ Пл-Ьвенъ; Христо Симовъ, Георгщ Цяровичь, Коста 
Тошковичь и пр. —~ отъ КалоФеръ; Николаос Марину, 
Петрос Димитр18, Стоянъ Райков отъ Елена, Никола Ива-
новъ отъ Т р я в н а — отъ Ряковецъ; Коста Кжнчовъ, Христо 
Дейноглу, Тодоръ Неделковъ Сопотненецъ — отъ Ловечъ 
и т. н.1). Подобни примЪри бихме могли да привождаме до 
тогава, додЪто ни дотедане. За да докажемъ, че и въ Ма-
кедония Фамилнит^Ь имена се образуватъ по СЖЕЦИЯ начинъ, 
ще приведем^ нгЬколко имена спомоществователски отъ рж-
кописътъ на „Ут^Ьшеше гр^Ьшньшъ поучеше" . . отъ Кирилъ 
Иейчиновичъ, който ржкописъ ни паднж тия дни на ржгрЬ:*) 
Горо Гоановъ, Ристо Пауновче, Тюро Трпковче, Аци Ди-
мишъ Ангелковче, 1ОСИФЪ 1анковъ, Аци Миховъ; Младенъ 
Палчищанецъ, Аврамъ отъ Горначаршиа; СераФимъ Аци-
оглу, Косто екмекч1а ;Богданъ ТрпковиЬъ, Бори МечковиЬъ 
и др. Отъ тия различни образувашш само ония на ский, 
ецъ и овъ могжтъ да се емйтатъ за м^Ьстни (туземни), а не 
заимствувани. Окончанието ский въ пр4корит'Ь ее попада 
йъ Бесарабия, Врачанско, Банско, Битолско и др. Наприм. 
въ Банско: Копанарски, Козларски, Мандзурски; въ Враца: 
Клисурски1 и пр. Т-Ьзи пр^Ькори, види се, показватъ на по-
теклото на личностьта отъ изв^Ьстно м^Ьсто — село, градъ 
и пр. На ецъ ймаме погор^Ь н^Ьколко прим-Ьри, които много 
бшхж могли да се наддаджтъ, и азъ ги считамъ за наци-
онални. На овъ пр4коритгЬ еж въведени йапосл-Ьдъкъ пс-
кусственно отъ училищата, по подражание на русситЪ, но 
основаватъ се на народното употр^Ьбление на това оконч.: нгли 
както си е — овъ, или наддадено — овче, овци (множ. ч.). При-
м-Ьри: К?е диме на Граматйковщ на Ликарчеви, у Куюновц 
(Айватово,— Солунско). Чийсинъ? — Джобуловъ (Ш). Весовцгь, 
Кушовцц, Драндаровци (Велесъ) и пр. и пр. На овче п6горгЬ 
имаме н&колко прймЪри. Везъ да натрупвамъ црим-Ьрит^Ь, 
ще се ограничж. още съ 2 историчесйи, които клонштъ към ь 

*) ймена на спомоществуватели на Славейкова »а „См^Ъсиа китка" 1852 г. 
2) Тоя рж,*сош1СЪ, нам^ренъ гъ Д-Ьшакския манастиръ отъ Стоянова, управи-

тель на Тетовскйт-Б училища, е прЪпратенъ на А. Шоповъ. 
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сжщото: Ни . . . Вожикевъ изъграда Охрида) 1452*г., Черчи 
Денко Стоиновъ синъ одкалашлга (отъ Калашлия, — село до 
Пловдивъ) 1784 г. (Григоровичъ, Оч. пу. по Евр. Турцш, 
107, 141). Впрочемъ нашия народъ допуща всевъзможни 
врйкори, особенно употр-Ьбителни по затънтенит^Ь м^Ьст-
ности: Дебизаякъ, Хабенъ-да)ракъ, Мери-краставии^ау Тркули-
магаре, Тачко -оъ-двата-памема, Срещни-глволъ — въ Враца; 
въ ПрилЬпъ: Велазелко1) и пр. и пр. Въпр^ки очакванието 
на Др. и увЬренията на Новаковича, въ Македония н^Ьма 
туземни пр-Ькори на щ' (икъ), на камо-ли на иЛ. Йо влия-
нието, може би, от7> името на Марка ТСралевигсъ въ нар. 
пйсни се попадатъ пон&кога прЬкори на ичъ, икъ: Радичъ 
(Мйл. 263), Вожкоикъ (ПЬ. 299), Станковикъ (\Ъ. 65). Но сички 
подобни имена мог^тъ да бждл\тъ занесени и отъ сърбската 
поезия2). 

Както окончанието въ прЬкоритЬ, така и употрЬбата 
въ писма на % и ^, ако да бЬше дЬйствително даже набу-
талъ г. Др. нЬйдЬ въ българска книга тЬзи знаци, не тр^Ьб-
ваше да му се испр^Ьчва като неразрЬшима задача. Възможно 
е и до днесь да се употр^Ьбяватъ въ писането тЬзи букви 
по н^Ькои градовце, дЬто е имало сърбски учители, като 
Велесъ, Куманово и др. ТрЬбва да си припомнимъ, че прЬди 
20—30 год. въ много градове по Македония имало е еърбскп 
учители, които до еега или сами сж с^ оттеглили или сж 
били истикани отъ населението. За тЬхъ вктратцгЬ е пи-
сано въ статията за възражданието въ Велесъ въ кален-
дарчето „Вардаръ" за 1890 г., а сжщо и въ пр^Ьдговора 
на Яетребова, гд^Ьто съвсЬмъ «лъжовно сж разсказани тЬх-
нитЬ сждбици, отношенията имъ къмъ населението и обратно. 
Ако н^ЬкждЬ» по насъ употрЬбятъ въ писането % и ^, тр^Ьбва 
да се прЬдполага, че тамъ е имало сърбский учитель3). За 
сърбскнгЬ учители по насъ е любопитно да изучимъ сичко, 
що може да се узнае, защото инакъ не е ясна историята 

1) Ср.;'у Миляд. N0. 278. 
2) Така се обясняватъ и имената: Димо Мгякоикъ, (Ил1я чичи^ ^юаниъ Бом-

болоикъ въ надписа на една чешма подъ Прил-Ьпския манастирь Треекавецъ (1802 г.) 
и Дмитри Миховик въ надписътъ на една черковица на пл^тя отъ Велесъ 8а При-
лъпъ (1390 г.) Очевидно е и вт. единътъ, и другиятъ случай влиянието отъ страна 
на сърбитгв. 

8) Старит^Ь хора по насъ и до днесь си пиш^тъ съ А, 8-Ц пр. Както п;е се 
види подолу, въ единъ документъ за въаражданието на българйт* въ Солунъ, напи-
санъ отъ единъ дебранецъ (и до днесь живъ), тъзи букви, ваедно съ й се употръ-
^яватъ редомъ, но самия авторъ нарича езика си българский. 
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на нашето възраждание. Чудно е, какъ така Др., който 
е изучвалъ историята на възражданието въ Македония и съ-
общава въ разгледванит^Ь статии толкова свЬдения1), да не 
се е научилъ нищо за бившитЬ сърбски учители. Инакъ, 
той щ-Ьше да узнае, защо пишжтъ ученицит-Ь дебърци Я 
и $. Отъ спомен^титЪ по тоя поводъ у Др. ученици в ъ 
Солунската гимназия сега се учи въ 5-й кл. самъ Стаматъ 
попъ Стаматовъ. Като го запитахъ, той ми каза, че въ не-
говото село Дренокъ около 1875 г., въ течение на 2—3 
год. е .учителствувалъ по сърбеки съотечественникътъ му 
попъ Станко, който по пр^Ьди билъ учитель въ Дебъръ 
(градецътъ). Попъ Станко земалъ отъ дреночани 600 гр. 
на год., но, като се научили, че и отъ Сърбия той полу-
чава по 40 наполеона, извадили го. У него се е училъ и 
Стаматъ Стаматовъ, както и другит^Ь ученици, които сж 
уиотр^Ьбявали, споредъ уроцитЪ на попъ Станко Л и ^8. А 
Др. помислилъ, че това употрЪбление може бо-зна колко 
да е важно и да означава сжщностьта на работата. Тоя 
епизодъ може да ни пояени и н-Ькои други погр^Ьшки у Др. 
Наприм. на 504 стр. той говори, че старобългарскитй звуци 
шт и жд останжли у бандовцит-Ь неповрЪдени. Работата 
е, че пр него вр^Ьме ученицит^Ь на Солунската гимназия сж 
се държали до правопиеаиие, което съвсЬмъ изхвърля щу 
като я зам-Ьнява навсжду съ шт. Ученицит^Ь, безъ да вник-
ш&тъ добр4, по навикъ употр^Ьбили сж шт вм. своето родно 
шч, както бикж употр^Ьбили щ, ако да б^Ьхж учили таквозъ 
правописание. 

И н&й-еетнЪ пакъ повтаря Др. : „изобщо ако говоримъ^ 
н&й-популярни и употр-Ьбителни звуци въ Македония не е ^ 
% и $ или пакъ шш и жд, а к' и г' {„къ и гь"), които се 
намиратъ въ еднакво отношение и къмъ сърбскит^Ь, и къмъ 
българскит^Ь (звуци), т. е. сж самостоятелни." Първата е 
вече ясна: въ Дебъръ и въ ц^Ьла Македония имало Ь и |> Г 
Второ, вм. етаро-българскит^Ь шт и жд (произл^Ьзли отъ 
щ/, Ьз) въ макед. нар&чия сме намирали били само к' и г', 
шт и жд, като че нйма на сжлцото м^Ьсто шч, ш, йк', йк* 
(лешча, лейк'а и пр.) ж, ждж, жг! Трето, звуковетЪ к' г', 
които ни се попадатъ въ Македония, не били ни сърбеки> 
ни български, а самостоятелни! 

*) За тенденнията на тЪзи св&дения ще говоримъ сетн-Ь. 
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Върху посл^Ьднята гр^Ьшка на Др. тр-Ьбва да се по-
спремъ. Относително даденото Фонетическо явление сърбския 
ез. държи единство: той има почти веЬкжд^ въ тия случаи 
% и ^1) , когато нашитй к' и г' наредъ съ шч, шт, жд, жг% 
сж распространени по сичкитЪ наши области, отъ шш-источ-
нитЪ, до нйй-западнит-Ь; при това въ западнитй г<5вори вм. 
щ и жд (отъ щ/, д;), а.сжщо и вм. т и д пр^Ьдъ мека гласна, 
а въ источнит^Ь поввчето вм. т и д пр^Ьдъ мека гласна, 
а р-Ьдко вм. щ и жд (произл-Ьзли отъ щ}, д;), както и вм. к, г» 

V. 

Ония меки к и гу които Миклошичъ (Сггатт. I , 378) 
не може опр^ЬдЪли точно, що сж. за звукове, не сж Л и ^8, 
както виждаме, а к' г\ Не безъ основание Микл. (се тамъ) 
приема, че тия звукове, каквито и да сж, ож. еднакви и по 
западнитЬ, и по источнит-Ь наши нарЬчия. ПримЬритЬ, на 
които се той основава (нЬкои отъ нихъ ние приведохме пб-
горЬ), могжтъ се увеличи до голЬми прЬдЬли. ПроФесорътъ 
въ Петербурский университетъ П. Сирку въ статията си 
„Върху българската ФОНОЛОГИЯ — Македонското нар^чие", 
помЬстена по Френски въ сборника на Офейковъ „Ьа Ма-
сесЬше аи рот^ (1е уие е1;1то§тар1пдие, Ша^оп^ие е! рЬЦо1о-
^здие"2) между другото е разгледалъ и звуковетгЬ които за-
мЬняватъвъ днешнитЬ български нарЬчия старобългарскитЬ 
звуци щ (отъ щ) и жд (отъ д;). Той привожда много нови 
примЬри, които заедно съ МиклошичевитЬ могжтъ да под-
твърдБ&тъ, че не само по западнитЬ (Македония), но и по 
сичкитЬ почти краища въ Вългарско има звуковетЬ к' и с/ 
вм. токощо казанитЬ щ и жд, вм. т' и д\ т. е. вм. т и д 
прЬдъ меки гласни, а то още и вм. твърди т, д, к, г. Ето 

*) Съ малки исключения, защото въ нъкои сърбски говори тия звукове се про-
изнасятъ доста своебразно или даже липсуватъ, като отст;ьлватъ на други звукове 
мвстото си: хоуу, ЪоЪзи, шЛеши и пр., сетнт» често д) вм. $. 

2) Въ тази статия (236—310) проФ. Сирку говори само за нт.кои главни чърти 
въ българската Фонетика, като за жу я, щ, к' и пр., сетнт, за членътъ въ им. сж,щ. 
и др. Има н-Ьща, които не ст,кий може да приеме, така напр., утвърждението, че бъл. 
езикъ ималъ 4 нар-вчия: трако-мизийско, шопско, македонско и родопско. Мисль^, че 
тъй ако дт>лимъ трвбва да приемемъ повече наръ-чия. Но изобщо изводитв у Сирку сж. 
тъй научни и напълно доказани, щото съ сички тр&бва да се съгласимъ. Авторътъ 
сравнява нт>кои явления въ българский ез. (напр. чл-внътъ) съ паралелнитт» въ ал-
банский и влашкий езикъ ез. и дава нтлсои любопитни обяснения, които ги нъ*ма у 
Миклошича. Статията има несъмнЬна 1ГБННОСТЬ за историята на нашия езикъ, 

Период. Списа,ние, XXXIV. 3 
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нЪкои отъ тия прим^Ьри, заедно съ указанието на м^стно-
стит"Ь, д^Ьто се т̂ Ь отнасятъ1): 

въ кратовский говоръ: срекъ, кукьи (Пер. Спис. XVI, 
157, 154); 

по СОФИЙСКИЙ говоръ: пригяволъ, ливаге (Чолаковъ, 335, 
338), пакъ (й>. 257); 

въ Радомиръ: ливагге (ИЬ. 353); 
въ Кюстендилъ: гякчета, разгякчепо (ИЬ. 339, 344); 
по трънский говоръ: трекята, трекюту (Пер. Спис. 

XI , 137); 
по етрополский говоръ: гяволе (Пер. Спис. XIV, 314), 

пакя (хЪ. 317); 
въ Малко-Търпово: ливагя, десекъ (Пер. Спие. XI — 

XII , 166); 
по котленский говоръ: чугъетъ, гъаду (Пер. Спис. VII 

— VIII), пжкъжт (±Ъ. XI, 107); 
по пл^Ьвенский говоръ (отъ Долний Д?ьбнякъ): пжкя, 

треки (±Ъ. X, 110); 
въ рупаланскит-Ь села — гл. статията на Сирку върху 

това нар^Ьчие, стр 1 1 ; 
"въ свищовския говоръ: оцекъ, стукъ, воловекЪ, гЪдо (Грамм. 

Цанковъ); 
у българет^Ь въ Банатъ : памекъ, другъи, пакъ, цвекъету, 

омржкъ, ускржспукъе (Вегеся, Мап. Ка^есЬ. 85; Микл. Т)\е 8рг. 
<1ег Ви1^. т 81еЪеп. I, § 39; Вй1§\ Бпеуп. ш Ъй%аге1е и р1а(1-
петайгагйси 23 и др.2); 

у седмиградскит-Ь българе, сега повлайтени3): гъаулъ, 
лигъе (дуаи1, Идге (Сирку указ. м. 268—275). 

>) Тр^вбва да помнимъ, че, дъто въ тия прим-ври имаме к, г, пр-вдъ я, ю, е, 
ш, ъ, тамъ се равбира к}, г', т. е. кя, къа, къя = к'а; гъе = г'е и пр. 

2) За тЪзи българе се предполага, че с& пр-вселенци отъ Свищовско. Очакваме, 
че и мекитъ* гърлени (к' и г') ще да б^дж,тъ у твхъ таквизъ, каквито сж. въ Сви-
щовско. За това неум-встно е употрЪблението тукъ на с, който знакъ хърватитъ* упо-
тр-Ьбяватъ за озннчение на Л: горнитъ* прим^ври СА написаии съ латинска азбука: 
ратес , суесегн, <1ги§з1, рас, зтгасп. Че това написание е нев&рно, види се и отъ тамъ, 
дъто наредъ намираме и ск и 6 за единъ и сяацъ звукъ, Ако да имаше тукъ звукя Л, 
можехме да го предпзложимъ и за Свищовско. И наистина, Цанкови употръбяватъ 
въ грам. си с, но очевидно е, че не означаватъ съ него оня звукъ, който притежава 
хърватското нарЪчие. 

3) Данни отъ езика на т-Ьзи българе намираме въ единъ катехизисъ съ дата 
1803 год. Миклошичъ ги б-Ьше наръ-кълъ дакословене, но, както и да е, смъта за не-
обходимо да помЪсти отклслеци отъ тъхната ръчь въ едно съч., д-вто говори спе-
циялно за българскитъ' нар-Ьчия (ОеясЬ. <1ег Ьаи1;Ъе2е1спп. 1т ВиГ -̂.). У Сирку въ указ. 
статия гл. 256—257 и др. Никакво съмнвние нвма, че езикътъ на тия паметници 
е българский. 
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Т у к ъ приведохъ само нЬкои отъ примйритй, подбрани 
пр^Ьди отъ Миклошичъ и Сирку. За доказателство, че у т&зи 
изслйдователи не сж. изчерпани сичкит^ случаи и сичкит^Ь 
области, дЪто у насъ има к' и г% ще приведж още нЬ-
колко примЬра, заети повечето отъ источници, отлични 
отъ ония на Сирку и Миклошича. Удържамъ пакъ сжщото 
написание, каквото си е въ оргиналит^Ь, за да се види, че 
въ него се крие именно онова произношенже, което ние раз-
глеждаме сега (к[ и г'): 

врекелъ— Показалецъ отъ Раковский, Одесса 1859 г. 
стр. 82; 

гяволги—Л/Ьтоструй, Дановъ, 1871, стр. 152; 
гюдюлъ -^- Чол. 185, гидюлъ 124 (отъ дюдюлъ); 
гюсъ — ПЬ. 157; 
гъирданш. — Пер. Спис. Враила, V, 209; 
лакята — Трудъ I, 9; 
калпакя — Искра V, 3. 

Въ Сборникъ за нар. ум. и пр., кн. I, издаденъ отъ 
М. на Н. Пр., СОФИЯ 1889*: 

въ с. Воарбово (Рупчосъ): да вогъа 36, сигготъ (седньтъ), 
згокго (зетйо), кгонку (тънко) 36; 

въ Широка Лака: скъанувиту 90, на покъ на красту-
покъ, Госпукъ ПЬ., гъутеци 9 1 ; 

въ Чепино: магкъа 38 ; 
въ Панагюрище: магкъа 45 ; 
въ Ярлово (Самоковско): девогкъа, макъа, борикъа 62, ви-

сокъи 63, танкъи 64; 
въ Сестримо (Ихтиманско): повеке 35, къу да продавам 

36, макъа Из.; 
въ Локорско (СОФИЙСКО): сенкъа 20, госкъе 19, постилкъа 23; 
въ Войнеговци (СОФ.): ливагъе 21, магкъа 22, гъаче 23; 
въ Грамада (Кулска околия): цвеке, госкето 39 (дали 

= цвекье, госкьето?); 
въ Пиротъ: бракъата 145 и пр. 
Отъ Пер. Спис.: 
въ чанакча (Чаталдж. каза. близо до Цариградъ): не 

се зсмеме XXI, 489 (при обикновенно щ въ тоя случай); 
въ Бееарабия: штъркъл1) IV. 182. 
*) Двусложна дума: къ образува слогъ: ь подиръ к е употр-Ьбенъ за изражение 

на особенъ глухъ звукъ, върху който е писалъ А. Теодоровъ (Нер. Спис. IV, V). 
Дмли имаме тукъ к, или к'? 
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Не йскамь да привождамъ прим^Ьри записани отъ мене 
лично. И без^ това е очевидно, че сичкишЬ почши окраини на 
нашешо ошечесшво пришежавашь к', г' вм.—1) щ, жд (ошъш], д]), 
2) ш', д', 3) к, г, 4) щ, д; само че въ едни окраини сж развиши 
шЬзи звукове (к', г7) швърд% послЪдовашелно и въ всичкишЬ шия 
чешире случая, а въ други—- съвсЬмъ слабо сж. развиши и шо въ 
ограничени само случаи. Въ третия случай (вм. .к, г) полу-
чава се к' (г'?) повечето пжти, когато прйдъ к (г?) има / 
(даже ненепоср&дственно) или ъ: воскъа, постилкъа сж ета-
нжли отъ во]ска, посшилъка; можемъ да предполагаме, че 
тоя процесъ (к —► к') се е почнжлъ, още когато ъ е изгу-
билъ гласностьта си, но влиялъ на мекото произношение 
на прЪдидущата съгласна, каквото влияние въ други слу-
чаи е поисчезнжло въ т^Ьзи говори1). Въ 4-ия и 3-ия слу-
чаи к', г' се получаватъ за зам^Ьна на твърдит-Ь окончания 
на имена отъ мжж. р., които в^Ьроятно се ВЛИЯЕ&ТЪ ОТЪ 
имената съ завардена мекость въ окончанията и пр^Ьмина-
ватъ въ т^Ьхния разредъ: камик', език', сшук' и пр. Въ евоя 
кратъкъ пр^Ьгледъ на ассимилациит^Ь и аналогиит^Ь въ но-
вобългарската морФология, който пр&гледъ (пом^Ьстенъ въ 
„Осмий год. отчетъ на Вълг. М. Гимн. Свв. Кирилъ и Ме-
тодий въ Солунъ") несполучливо озаглавихъ „за историята 
на новобългарската граматика", азъ, говорейки за това явле-
ние, заб^ЬлЬжихъ: „въ западнитЪ нар^Ьчия почти наож.д^Ь 
има твърДи оконч. въ т*Ьзи случаи". За донълнение на това 
тр^Ьбва да заб^Ьл^Ьжимъ, че сетн^Ь ми се попаднжха ж въ 
Енидже-Вардаръ, Цегованъ и др. такива Форми, каквито 
често се попадатъ въ заи. гов., като изйкъ* и др. ОсвЪнъ 
това, к', г' се получватъ отъ к, г сЬкой пжть, щомъ по-
диръ т^Ьхъ доде каква да е мека гласна. Затова, на сждЪ 
д4то имаме к г х и подиръ т^Ьхъ меки гласни, трЪбва да 
разбираме к', г', х'". к'ишк'и, шънк'и, ке'рк'и, х'ишър, г'ине> 
г'ердан, г'авол и пр. Малобройни" ще да сж нарЪчията, 
д^Ьто е възможно да се съчетаватъ к, г съ е, и (ке, ки, ги 
и пр.), но за сега могж да укажж, и то само като в^Ьроятно, 
че къмъ т^Ьхъ принадлежи говорътъ на н^Ькои дебърски 
села, споредъ моит-Ь недостатъчни, като не на самото м^сто 
произведени, наблюдения върху говорътъ въ Лазарополе 
н др., и още говорътъ на н^Ькои велешки села, споредъ 

*) Въ др. говори е запазено. 
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наблюденията на Гьошо Бояджиовъ, ненотвърдени още отъ 
никого. Искатъ се наблюдения по сичкитЬ наши говори 
върху това Фонетическо явление. Въ старослов. ез. к, г, х 
<5или доста дълбоко-гърлени, та не могли.да се еъчетаватъ 
съ е, и, Ъ, ъ, отдгЬто и правилото за пр-Ьминаванието имъ 
въ ж, ч, ш, ц, з, с. Само в*ь чуждит4 думи се ср^Ьщатъ 
к'ц г'и и пр., така и означени въ паметницит^Ь. Миклошичъ 
надали е правъ, като пр-Ьдполага^ че тука к', г' и пр. 
означаватъ сжщитЬ Л, |(, каквито имаме въ сърбский езикъ 
(I, 274)0-

VI. 
Методата на Новаковича, който с?&що се заловилъ да 

доказва сж.ществуванието на % и ^ въ македонскитЪ го-
вори въ една брогаура отъ 35 стр. ш 8-° („Л и ^ у макед. 
ди)алектима"), по нищо не се отличава отъ Драгановата, 
само че е помайсторски пр^Ьдставена за научна метода2). 
Ш Новаковичъ, привождайки едно и притова съвсЬмъ не-
надЬжно наблюдение, иска да докаже свЬето положение оахщо 
€ъ помощьта на сжществующит^Ь сборници по македонскит-Ь 
нар^Ьчия. Отъ всички най-вече ое цитира сборникътъ на 
Миладиновци. Оказва се, че Н. намира даннит^Ь на сбор-
ника н&й-благоприятни за потвърждение на своята теория 
за Л и ^ въ макед. диял. Какъ тъй? А твърдй ясно тъл-
кувание. Ако у Мил. нЬкоя дума е напечатена съ тс8), Но-
ваковичъ я цитира и прЪпечатва съ Л, ако е съ г3), тогава — 
<зъ ^, — и положението е дотазано: у Мил. домакинъ, у Нов. 
— домаЛин, у М. — веке, повике, найповике, пойке, у Н. — веЯе, 
повиЛе, на^повиЛе, по^Ле и цр. И други още изм^Ьнения си по-
зволява Н. въ цитатитЪ, напр. вм. веги пише ве^е, т. е. 
осв-Ьнъ г, измЬнява и гласната на края; вм. песъи (Мил. 50) 
у него излиза пауи; вм. метещи (Мил. 126), което може би 
се чете метеешчи, той пише р-Ьшително метеешти и т. н. 

*) За пълнотата въ теорията, пр-Ьдложена, отъ проФ. Петебня (К исторш зву-
ков рус. яз. II, 45 и н. т.) ва обяснение различнит-Ь зам-Ьни на ту} Ъу- въ равличнитъ" 
словЪнски еаици, трЬбва да се земж,тъ прЬдъ видт» сичкитъ- замЬни, що яамираме 
въ нашитъ* нарЬчия: шу шк'у шту шчу шт'у жу жг'у г'у жЪу жЪж. Цо такъвъ начинъ 
ал, се получили нашитЬ к'у г' отъ т)у Ъу и отколЬ ли, нека разрЪшж/гъ това повЬ-
щитЬ ФИЛОЛОЗИ. 

2) Ср. рецензиита ми за календарчетата на Самарджиева и на Бояджиова за 
1890 г. въ Иер. Спис. XXXII—ХХХШ. 

8) Мекостьта на тЬзи звущи Мил. сл̂ , пр-Ьдавали чр-Ьзъ йотуванитЬ гласни, 
слЬдующи подиръ тЬхъ: кяу кюу гяугюъш. к'ау к'уу г'ау г'у. Пр-Ьдъ. еу иу мислЬ^ли^ 
•че само отъ себе ее разбира, какъ к и г могж,тъ да бодлтъ само небно-гърлени. 
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Но не мислете, че Н. незнае литературнитЬ нърави. Той 
ни обяснява своята постдшка: „тр^Ьбвало би, —- каже той : 
—- да приведж, цитатит-Ь споредъ оригиналния имъ право-
писъ (т. е. както сж нам&рени въ источницитЬ). Но, понеже 
ще се затъмни главния задатъкъ на тая статия — да пр-
каже велешко-пршгЬпския диялектъ в ъ чистата му ФОНОЛО-
^ическа ФИЗИОНОМИЯ, азъ рЬшихъ да не пр^писвамъ цри-
мЬритЪ въ оригиналното имъ написание, което чеето крие 
изговорътъ имъ, но съ наше правопиеание, както се Т& 
изговарятъ. Тъй като подпълпо и отъ разпи страни (?) 
какъ се изговарятъ т^Ь, МИСЛЕ&, че тъкмо въ интересътъ 
на науката бЬше да ПОСТЖПЕЬ тъй и (26 стр.). Ако е истина 
туй, що говори тука авторътъ, намъ ни остая само едно 
недоумЬние: защо да се прйпечатватъ многобройнитЪ (стр. 
27—44) прим^Ьри отъ Миладиновия сборникъ? Не бЬше ли 
пократко и поцЬлесъобразно, да каже г. Н . : „тъй като в ъ 
Миладиновия сборникъ въ велешко-прилЬпскитЬ думи на-
мираме почти винаги к и гу щомъ въ сърбския езикъ на 
сжщото м-Ьсто се пада % и ^, а не други нЬкои звуци, 
а пакъ т^Ьзи к ш г, споредъ моитЬ достовЬрни изслЬдвания,, 
трЬбва да четемъ като Л и $, то очевидно е, че Милади-
новци подтвърдяватъ, че въ казанитЬ говори има % и ^и, 

Но нищо. Позволително е за чов^Ькъ, който добрЬ знае 
нуждата отъ краткость, да исхаби напусто нЬколко стра-
ници, когато му стигатъ нЬколко реда, за да ни пр^Ьдстави 
въ новъ видъ извЬстното намъ и пр-Ьди, стига да е билъ 
той честитъ да изнамЬри нЬщо ново и счита за необхо-
димо да ни пр^Ьдстави старата картина въ нова панорама. 
Да видимъ, какво разбира Н., говорейки, че той подпълно 
и отъ разни страни знае за точното произношение на пр4д-
метнитЬ звуци въ македонскитЬ нар^Ьчия. А ето въ какво 
състои подпълното знание на Н. На 1888 г. нему иу пад-
нжлъ случай да се запознае съ Панта Кондовъ („КондовиЬ"), 
родомъ отъ Прил4пъ, бивший ученикъ въ Солунската 
гимназия, и поискалъ отъ него да му запише и раскаже 
нЬколко приказки споредъ майчиния си диялектъ. Въ тази 
р^Ьчь Н. чулъ своитй излюблени звуци на надлежнитй 
мЬста, изричани досушъ тъй, както въ сърбския езикъ. 
Това що узналъ отъ КондовиЬа, Н. билъ дотвърдилъ у ж ъ 
и отъ други македонци (6,7). Забравилъ е Н. само да ни 
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каже, че КондовиЬ е единъ отъ т^Ьзи македончета, коита 
напуснжхж Солунската гимназия, или исшвдени, или п*> 
свое желание, и отидохж на 2 — 3 пжти въ Б-Ьлградъ не^ 
за друго, а само и само, защото сърбскитЪ агенти ги ма-
м^Ьхж съ богати об&щания, а сърбскитЪ училища имъ пргЬд-
лагахж на изборъ да постжпватъ, въ който классъ пр*Ьд-
почитатъ, и имъ давахж широки нривилегии, съвеЬмъ не~ 
педагогични и, както се оказа, далече непрактични. За да 
угоди на своит^Ь благодЪтели, не само Л и ^ ' но и сичкит^ 
сърбски звуци и Форми би билъ готовъ да признае Кон-
довиЬ въ своето прил^Ьпско нарЬчие. При сичката си 
расхайтеность той добр4 е знаялъ, колко е полезно да има 
благоволението на високопоставениясипознайникъ, и знаялъ 
е ежщо, какви мн4ния пропов-Ьдватъ сърбит^Ь за македон-
скит^Ь нар-Ьчия, та прЪвъсходно е измайсторилъ лъжата еи_ 
А колкото за това, че и други македонци потвърдили ду-
митЪ на КондовиЬ за % и ^ въ макед. нар*Ьчия, ние ще 
си позволимъ да не броимъ съвсЬмъ това указание, за да 
не кажемъ, че тр^Ьбва Да го см^Ьтаме за митъ. Хубаво знаеше 
Н., че, за да се установи такъвъ Фактъ, противъ който» 
има толкози пр^Ьдуб^Ьдени (?), тр^Ьбватъ достов^Ьрни свидй-
телства, наблюдения, произведени при условия, каквито 
изисква науката. Знаеше Н., че указанието на КондовиЬг 
добито при такива условия, ще се см-Ьта за подозрително, 
но при все това не ни обажда поне едно двЪ отъ имената 
на „другит^Ь македонци". Работата ще да е, че при сичката 
своя готовность да услужжтъ на благод^елитЪ си, дру-
гит^Ь македонци ученици въ Сърбия не сж искали или *не 
сж знаяли да излъжжтъ Н. Ако ли подъ думит^Ь „другй 
македонци" Н. разбира не ученици, а други нЬкои п&т-
ници, работници, търговци и пр., той п&къ тр^Ьбваше да 
ни укаже имената имъ, родния градъ тйхенъ, вр^Ьмето, пр^Ь-
карано отъ т^Ьхъ на чужбина, изобщо сичко, по което мо-
жемъ да сждимъ, до каква стъпень сж в4рни съобщенията 
имъ. Това сж, азбучни правила въ езикознанието. Но ние 
ли ще учимъ Н., какви условия трЪбва да се съблюдаватъ 
при записвание Фактове отъ езика, при изучението имъ 
и при извличание изводи отъ т^Ьхъ? Твърд^Ь добр^Ь знае Н. 
тия правила, и намъ ни остая само да съжаляваме, зад^Ьто 
той не останжлъ и тозъ пжть в^Ьренъ на методитЪ на ис-
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тинната наука, както що имъ е билъ пр^Ьди винаги в^Ьренъ, 
та сираведливо си бй спечелилъ доброто име на ученгЬ мл^жъ. 

Ождете сега за ем-Ьлостьта на Н., когато той за токощо 
посоченит-Ь издирвания, т. е. за указанията отъ прилЗш-
чанеца КондовиЬ и за съмнителнит^Ь подтвърждения отъ 
^други македонци", говори „въ това нам4рихъ твърда, точно 
освид^Ьтелствувана основа, съ която можахъ да контроли-
рамъ досегашнитй обнародвания на македонскит-Ь народни 
умотворения". Ето и сичкото наблюдение, което Н. зема 
за исходно начало, като излага на критика издаденит-Ь ма-
терияли по нашата народна словесность, за да докаже по 
единъ оригиналенъ начинъ, че и тЪ свид^Ьтелствуватъ за 
негова полза. Ние ще се поспремъ върху тоя критический 
(?) пр-Ьгледъ отъ Н., за да се запознаемъ напълно съ до-
казателствата му. 

Първото свид^Ьтелство за полза на Н. се било нами-
рало у Верковича. Посл^Ьдния, казке н.. билъ писалъ Л, $ 
насад-Ь въ указанитй случаи въ велешкит^Ь пЪсни. Но зе-
мете, молж, сборника на Верковича („Женске песме мак. 
бугара"), па вижте, какъ пише той въ една и сжща п^Ь-
<зень ту г, ту $, ту к, ту Л, па и една и сжща дума пише 
т у така, ту инакъ. Ако да бЬше чувалъ Верк. въ казанит-Ь 
случаи сжщит-Ь звукове, каквито има тамъ въ сърбския 
езикъ, имаше ли защо да ги м^Ьша въ писанието съ к, г? 
Дриновъ въ указ. статия (стр. 8) посочва на тая разбър-
каность у Верк. и обяснява, че к, г Верковичъ е писалъ 
подъ влилиието на македонското нар^Ьчие. Верковичъ не е 
над^Ьжна подпора при издирванието ФОнетическитЪ особен-
ности на макед. нарЪчия, а пакъ съ уиотрйбението Л, $ 
у него става чиетъ куриозъ. Вижте напр., въ какви слу-
чаи се ср^Ьщатъ т̂ Ь у него: малеЛко 3, сиЛки 11, 14, 46, 
пиЛком 12, йодиЛка, душиЛка 5, ПетриЛъ 44, ПетриЛка 117, 
малеЛекъ 308, лиллЛе 307, соблеЛе 31 , облеЛи 96 и пр. Та 
и да не б^Ьше тъй, колко чудно е да ср^Ьщнемъ у Н. та-
квозъ утвърждение: „Верковичъ въ велешкит^Ь п^Ьсни на 
своята гор4казана книга пише насЬкждЪ Л и ^ въ думит-Ь, 
въ които съмъ ги чулъ и азъ отъ живи уста", т. е. отъ 
Панта КондовиЬ. и отъ други н^Ькои въпросни македонци, 
— когато въ тия п^Ьсни у Верк. не намираме насЬк/ВД^Ь въ 
желаемитЪ м^ста на г. Н. сърбскит-Ь букви: длче 306, ки-
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нисала «315, 317, гемгя 356. У Верковича, освЪнъ Л, ^, ще 
се нам-Ьрж.тъ и други многобройни недоразумЪния и по-
гр-Ьшки, като: шергнало, шергна, шргна 13 и пр. и пр., между 
които много сърбизми: санакъ санила 25, мале моме 49, 
кишке 58, навестъ Лу 318, сшориЛу се сиви соко 327 и пр., 
сетн^Ь самогласно р, шш вм. шч1) и др. Ув^Ьрени сме, Вер-
ковичъ не нарочно е вмъкнжлъ въ сборника си т^Ьзи по-
грЪшки, но въ какво положение се намира Н., когато из-
бира отъ сборника само тЪзи погр-Ьшки за да ги цитира 
като несъмн^Ьнни Фактове. Сборника на В. може да ползува 
само тогова, който може да се отнася критически къмъ не-
говитЪ данни, като знае посиолучливо отъ Н. да угажда 
истинниятъ изговоръ на непоелгЬдователно и твърд^Ь често 
погрЪшно изображенит^Ь у него звукове. 

Н. си служи и съ свид^Ьтелството на Гьошо Бояджиовъ, 
който е издалъ въ Пер. Спис. 1874, кн. IX и X, н^Ьколко 
велешки п^Ьсни заедно съ б^ЬлЪжки по говорътъ. Н. строи 
доказателетвото си тъй: „Вояджиовъ пише, че ке се изго-
варяло въ Велесъ, като че е писано къе. То гце каже, че 
ке се изговаря като Ле: Яитка, кни^и, маЛии и пр. (10). На-
ученъ аргументъ: като къе, сл^Ьдователно, като ~Яе! Ако да 
б-Ьше позволено така да се подставя и приравнява, тогава 
<зичката ФИЛОЛОГИЯ СЪ ТЪНКИТГЬ наблюдения и подробни 
анализи щЪше да се обърне на нищо! 

Н. продължава: „въ своитгЬ бЪл^Ьжки за изговорътъ 
Миладиновци се изразяватъ тъй, д-Ьто не може да се раз-
бере, дали т^Ьхното гю се изговаря като $у или като гуу, 
или като Щу, а пакъ кя — като Ла, или ща или тда" и т. н. 
(11 стр.). Това м^Ьсто тр^Ьбва да разгледаме въ 2 отноше-
ния. Първо, заб^тЬжете, че тукъ Н. се досетилъ за раз-
ликата между Л и к' (у него — ку), като туря въпроса: 
„дали Ьа или куа?" НЪколко реда погор-Ь, както вид^Ьхме, 
той разежждаваше малко по инакъ: вмЪсто да каже: „къе, 
а то ще р^Ьче — Ц)еи, той казваше: „къе, а то ще р-Ьче — 
Ьеа (стр. 10). Какъ не се досЬти Н., че въ българската 
азбука като н^Ьма у, употр^Ьбява вм^Ьсто него ъ, или пакъ 
самит^Ь сл^Ьдующи гласни се йотуватъ, или надъ съгласната 
се пише апостроФче ('), което е най-правилно обозначение, 
та у насъ къе е се едно, каквото кге или кйе или к'е? Второ, 

*) Не въ всичкитв македонски говори има тч. 
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Миладиновци се били изразили неясно въ сборника си. Но 
никому не ще се покажжтъ тъмни сл^Ьдующитй думи на 
Миладиновци относително правописанието, което т4 слЪд-
ватъ : „Правописъ употр^Ьб^хме по възможностьта най-ле-
сенъ и най-сходенъ со произношението одъ словата: напр. 
вместо тритй букви ъ, ъ, ж, които имаетъ еднакво произ-
в о ш е т е г употребихме една ж; напр. слмце, сжрце, ржка вм. 
съпце, сърце, ржка. Ежде по грам. правила сЬ пишитъ ж, 
но сЬ произноситъ а, сЬ употрЪби посл&дновОо Еднакво 
сЬ грижехме да предадиме в^Ьрно народното произношеше, 
по кое с^ водитъ тукашниотъ правописъ; напр. млатъ, 
пошъ, решъ, мегю, бракя и др. вм. младъ, подъ, редъ медъу, 
брашъя. Еднакво човекошъ или човекжтъ, вм. човекъшъи и пр. 
(Мил., Бълг . нар. п^Ьсни, III , IV). Кой не тце разбере, че 
Миладиновци се стараяли да предаджтъ в^Ьрно произноше-
нието, че т-Ь пишжтъ бракя, именно защото така се изго-
варя думата, а не пишжтъ брашя или брашъя или какъ да 
е инакъ, защото не гледатъ, какво изисква правописанието? 
Отказвамъ се повече да комментирамъ думит^Ь на Милади-
новци, защото т 4 се изразили ясно, и добрЪ щ4ше да бжде, 
ако сЬкий пишеше тъй ясно и кратко като т^Ьхъ. 

Н. иска да каж^е, че у ж ъ Миладиновци, пишейки крат-
кия рЪчникъ на края на сборника съ хърватска азбука, сж 
направили това, което не ож сторили съ кирилица, защото 
въ това р^Ьчниче се намира Л: Лишашово, фурЯа, Лар, Леиф 
и пр., написани собственно: сгЬаЬоюо, /игса, саг, сег/. Нека не 
придава никакво значение Н. на т^Ьзи с. Въ това кратко 
р^Ьчниче ще намЪримъ азсег, по сърбско написание = ас^вр. 
По Н. излиза, че такъвъ изговоръ ще има тая дума въ 
македонскит-Ь нарЪчия, къмъ които ще да се относи тя в ъ 
сборника. Между това ние намираме тая дума повечето в ъ 
пЪсни отъ Панагюрище, напр. N0. 62, 83 и др. Ако да 
б^Ьх^ точни Миладиновци, трЪбваше да напишжтъ тази 
дума по хърватски съ щ: азщег, или пакъ само съ к, което 
предъ е, споредъ българския обичай, ще се ч$те меко, като 
ку. азкег. Осв^Ьнъ фурЛа, която Форма посочва Н., въ рЪч-
ничето за сжщата дума има и фурка. Споредъ правописа-
нието, употрйбено тукъ , първата Форма тр-Ьбва да четем ь 
фурк?а, което въ сборника ще бжде означено фуркя. Но 
и тази Форма не се попада въ велешкий, прилЪпский или др. 
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близъкъ до тйхъ македонский говоръ, защото въ т4хъ на-
мираме другата посочена Форма фурка: стр. 372, 444, 470 
и др. ОсташълитЪ думи, на които се осланя тукъ Н., като* 
штесагка, саг, сег/, сгШа, йдегща, които въ сборника сж озна-
чени: измекярка, кяръ, кеифъ, китка, гемия, сж. вече таквизъ, 
д^Ьто въ всичкигЬ почти1) и македонски, и иеточнобългар-
ски говори иматъ к', г', а чуждитЪ отъ тЪхъ иматъ слкщото-
к' и въ турский и гръцкий езици. Въ сборникътъ на Мил. 
и т4зи думи ще срЪщнемъ въ источнобългарски п^Ьсни,» 
напр. 328 и др. Отъ правописанието на това рйчниче е оче-
видно, че Миладиновци не сж могли да подбер^тъ отъ 
хърватската азбука знакове, които в4рно да изображаватъ 
българското произношение. За това ще и намйримъ въ туй 
р^Ьчниче два начина за изображение на единъ и сжщъ звукъ: 
(Л/) и дз за г'; ц (прЪдъ мека гласна) и с (изобщо) за к'; а 
и а за ж и пр.: йе1апкг, дигеШ вм. Ьелапк'и, гурелк'и; Шгса 
и ШаШо вм. к'итица и к'итатово; с^оа и д^етЦа вм. г'оа 
и г'емийка; ТсазШеЬ и МЪ; М1пет и Шпет и пр. Отъ тукъ и 
такива странни Форми, като гзргазсат, йтпси1е и др. т., които 
би означавали испрашк'ам, Ьзупцуле, каквито Форми н-Ьма в ъ 
въ сборника. При сичкит^Ь достоинства на Миладиновския 
сборникъ, които сж. му добили почетна извЪстность и пълно 
дов^Ьрие отъ ученитЪ, той има и нйкои неточности, — и между 
нихъ съвпадатъ и токощо указанит^Ь неправилни обозна-
чения въ р-Ьчничето. Но не тр^Ьбва да се мами съ т^Ьхъ Н . 
Не тр-Ьбва подъ вола да се търси телето. 

Колкото за българския духъ, съ който сж били надъ-
хани Миладиновци, и ние ще признаемъ това за Фактъ, съ-
гласно съ Н. Но възможно ли е да се допустне, че в ъ 
1861 сж, пр^Ьдвиждали Миладиновци, че сърбит-Ь ще се пр^Ь-
пиратъ за Македония, та да сж измЪнявали въ сборника 
си македонскитй п^Ьсни, както иска да каже Н.? Той на 
н^Ьколко м^Ьста говори и то доста положително, че Мила-
диновци сж ФалшиФикатори. Така, на стр. 9. „както ще 
се види подолу отъ моит^Ь цитати, въ сборника има твърд^Ь 
много прим-Ьри, които ни удостов^Ьряватъ, че диялектичната 
ФИЗИОНОМИЯ, — главенъ пр^Ьдметъ въ издания отъ такъвъ 

*) К'итка въ н-Ькои солувски говори може да бльде кжтка; вм. к'инж, кинам 
въ Т.-Паварджикъ к.ънж; възможно е, както погорт» кязахме, щото въ яЪкои отъ 
българскитъ- западни говори, а може би и отъ источнитт», к, г пр-вдъ е, и, я, ю да 
си остаятъ доста дълбокогърлени. 
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родъ, — е ножъртвувана (отъ Миладнновци) нли на бъл-
гарския обичай писане или пакъ на стремлението да се 
угприличатъ (македонскитЬ) диялекти, колкото се може, по-
вече съ българскит^Ь въ това, въ което т̂ Ь отстж.пятъ отъ 
него" . . . Не е т ъ й ! Азъ бихъ могълъ съ сумма примйри 
да докаж?ь, наопаки, че при сичкишЬ нешочносши и непослЪ-
дователности, сбориикътъ на Мил. е прЪЬалъ вЪрно сичкишЬ 
главни особносши какшо на исшочнишЬ, така и на запаЬнижЬ 
марЪчия, а особенно на послЬЬнишЬ. ГЦе земемъ само два-три 
призигЬра, които се отнасятъ къмъ сегашната ни расправия. 

Въ пйснитЪ отъ ПрилЬпско, Охридско, Костурско, за-
писани у Мил., намираме вм^Ьсто старословЬнскитЪ шш, жЬ 
^отъ тз, Ьз) не само к, г (които означаватъ к', г'), но още 
и шт, шч, ш, жЬ, ж: ношвише 370, мошне 54, 91, 117, 436, 
474, 542 и др., пешникъ 516, 530, сваношъ 481, сж ношъ 453 ; 
вежите 487, вежи 407, 451, чужа, чужи 466, чуже земянине 
464 (чужеземянине?), приглежЬатъ 321, чужина 376, 378, 
400, чужъ 456, чужа 454, 456, изважашъ 292, не заожай 
427, клажатъ 117, нужба 303, ноще 54, 397, 424, снощи 
347, 380, 405, 414, 498, овоще 409 ; 412, леща 409, 
гащи 380, свещи 453, фаща 452, се сещавашъ 437, нищише 238, 
берещи, леквещи 352, оЬещи, берещи, леквещи 353, скокаещемъ, 
шраещемъ 368, оЬеещемъ, плачеещемъ, кжлнеещемъ 345 и др. 
Н. заб-ЬлЬжилъ само 3—4 отъ тЬзи случаи, па се старае 
да ги извади, за съмнителни, като казва: „чужина буди 
сумтьу" (36); „ноште (ноще!), разбирасе написано е (вм. ноЛе) 
по механическия навикъ на прЬписвачит^Ь, навикнжли да 
пигажтъ по български" (35); „за то ми се и^едно и друго 
(чужъ и фащамъ Мил. 450, 456) чини да као очевидна пре-
писачева уметка" (34) и др. Между туй т^Ьзи Фактове ни-
какъ не сж съмнителни. Т̂ Ь се подтвърждаватъ и отъ по 
подирнит-Ь обнародвания („Книжици за прочитъ," Солунъ, 
I, 24, 25, II , 49 —57; Сборникъ на Мин. на Н. Пр. I). Го-
рЪприведешггЬ Форми, оказва се, не исчерпватъ сичкит^Ь 
случаи, д4то въ костурский, битолский, прилЪпский и со-
лунскит-Ь говори се ср^Ьщатъ ш, шт, шч, жЬ, ж вм. к', г'1). 

*) Въ н^Ькои отъ тия случаи, както и въ доже'и 462, ш и жу може би, стоятъ 
намЪсто шчу шту жду ждж: Отъ двъ* съгласни, които дохождатъ пръдъ третя съгласна 
или на края на думата, втората повечето пж/ги пада; чесно, празник, пуснах, радос, 
старос и пр. И тъй. *нуждбау яболчницау пешникъ, ношт&и. *моштнеу дожд ста-
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Н. намира махн4 на Миладиновци, за д^Ьто не с ж ' п и -
сали въ ИЗВ^ЬСТНЙ съчетания р самогласно, а м и — ър, жр, ръ, 
рж, като кжрвъ, тжрговецъ и пр. И въ тоя случай Милади-
новци сж в^Ьрно изобразили изговорътъ на съчетанията отъ 
Формулата М. Наистина, Миклошичъ, Дриновъ и др. при-
знаватъ р самогласно за сичкит^Ь български нарЪчия, като 
напр. за дебърското, панагюрското (Пер. Спис. Браила X I 
—XII, М1к1. ЬаиЙеЬге 364), но чини ми се, че това мн-Ьние 
е погр^Ьшно. Изобщо въ българсьсит-Ь нар^Ьчия въ това съ-
четание при р, както и при л се чува отпр4дъ или отзадъ 
н-Ькоя гласна (ж, а, о оа, у), която си личи, даже когато 
е тъмна (ж). Въ западнит^Ь говори: трънский, СОФИЙСКИЙ, 
кулский и др. Ние д^Ьйствително имаме р самогласно, както 
можемъ се уб^Ьди отъ обнародванията въ Пер. Спис. Тр4бва 
да се съгласимъ напълно съ мнЬнието върху тоя въпросъ, 
исказано отъ тънкия наблюдатель А. Теодоровъ въ Пер. 
Спис. XIX, 151, който отб-ктгЬзва л л р самогласни въ тЪзи 
говори. И мене ми се допаднжло да чук& т^Ьзи звукове в ъ 
р^Ьчьта на врачане1). Прибързано е у Теодорова тука туй, 
д^Ьто той и на македонскит^Ь дар^Ьчия изобщо придава само-
гласно р (и даже л?). До колкото можихъ да наблюдавамъг 
въ сичкитЪ македонски нар^Ьчия, освЪнъ кратовското, кума-
новското, черногорското (надъ Скопйе), р въ казаната груна 
е сЪ1"ласно и има при себе си различни гласни. У Мил.? 
осв^Ьнъ ж, въ тоя случай сргЬщаме о, у и а. Посл^днята 
г л а с н а е особенно за заб^Ьл-Ьзвание. Прим^Ьри: варли, 61, 
фарли 77, подфарлеетъ 97, варлете го 60, го варлие ПЬ., вар-
лила 392, фарлга, фарляа 324, жтарви 421 (*ег), 97, тар-
говче 236, карстове 36, яршъ 530 (ръжь). Повечето пжти 
тука <*> е пОдъ ударение. Въ Охридъ и при л съмъ ч у л ъ 
в ъ с^щото съчетание звукове а вм. ж: малчи и др. Излъ-
ганъ е Н., ако мисли, че има право да изм-Ьнява Милади-
новското жргъоса на р^оса (32) и др. т., което е двашъ по-
гр^Ьшно за т4зи македонски "говори, д^Ьто сж вл^Ьзли въ 
Миладиновския сборникъ. 
в&тъ — нуисба, яболшнща, пешникъ и пр. (Гл. Петебня, К иеторш звуковъ рус: яз., 
II 61). Но не с-Ькое отъ даденитъ1 ш и ж може да се обясни съ това правило, което 
е силно почти за сичкитт, наши говори. 

*) Т-взи думй нека послуж^тъ за поправка на една отъ погръчпкитъ-, които въ 
страшно голт>мо количество се вмъкш&хж,, по вина на печатницата, въ статията „къмъ 
българский рЪчникъ," помъ-стена въ „Книжини за прочитъ" IV—УЩ, именно на по-
грвшката на стр. 289. 
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Миладиновци сж добрЬ наблюдавали и върху йотува-
нитЬ гласни. Извйстно е, че българскитЬ нарЬчия, както 
и старобълг. ез., и допущатъ з-Ьянието, и го отстраняватъ 
(МШ. ' I , 373, 374). Между другит-Ь, и Миладиновци сж. от-
бЪлйжили в&рно много случаи, дЪто зЪянието е допуснжлю: 
пеа'е 320, пропеали 374, майчипиа 380, секоа 427, гла'а 400, 
су'о дре'о я'оро'о 377 и пр. С^що така сж. отбЪл&жени у т-Ьхъ 
и случаи, гдЪто з^Ьянието се отстранява, както МИСЛББ, чрЬзъ 
Ъ' (меко Ъ), вм. което т̂ Ь пиш&тъ г: сагга 20, шиге 439, по-
гясъ 449, гяребици 439, геребица 419, 403, на пегя 449, ода-
гяшъ 400, гярми 419, чувагяшъ 401 и др. Възможно е, тука 
г да означава и г'; азъ не съмъ чулъ тука тоя звукъ. Но 
въ най-висока стъпень е погрЬшно да се приема тоя звукъ 
за ^ както прави Л. (41 стр.), като се м м и да истълкува 
«воето ши^е, изопачение на Миладиновското шиге (р^шие) 
като мн. ч. отъ старобългарското шъжде! Ако тр^Ьбва тука 
сравнение, то наопаки чр^Ьзъ съвр&менното намъ явление 
може да се обясни употр^Ьбата на г въ сжщитЪ случаи въ 
старобълг. паметници (М1к1. I, 188—9). 

У Миладиновци има и думи, които свид^Ьтелствуватъ 
за ояпцествуванието на ринезма въ македонскит^ нар^Ьчия. 
Днеска имаме. сума обнародвания1), които не оставатъ у ни-
кого вече съмн^Ьние за достов4рностьта на т^Ьзи съобщения. 
Миклошичъ призна за несъмн^Ьнъ тоя Фактъ на 1883 г. 
(СгевсЪйсЪ^е (1ег Ьаи^Ъея. 1т Ви1§\ 10, 17). 

Ние бихме продължавали, ако да имаше нужда отново 
да се доказва, че Миладиновския сборникъ не е никакъ 
плодъ на ФалшиФикация, както иска Н. да ни даде да раз-
беремъ, и че той не скрива истинната ФИЗИОНОМИЯ на зву-
коветЬ въ македонскит-Ь нар^Ьчия, а, съвсЬмъ наопаки, вЪрно 
и точно пр^Ьдава главнит-Ь имъ особенности, и тъй като 
това е било главната задача, прЪдставя ги по-добр^Ь, отъ 
колкото характернитЬ черти на источнит^Ь говори. Не се 
прйдетавлява обаче никаква необходимость отъ подобна за-
хцита. Съ това не искамъ да каж^ , че този сборникъ нЪма 

*) За откритието на носовит-в съгласни, които заедно съ ясни или тъмни съ-
гласни сж, замЪнили старитъ* носови гласни ж и А (ТОЧНО ако говоримъ, това не е ри-
незмъ, д&то сега имаме ние, както обикновенно се изравяватъ) е расказано доста по-
дробно у Сирку въ указ. по-горъ- м-всто („Ьа МасесЬте", О&хсой", 237—310) и.у Дра-
ганова (Руе. Фил. ВЪстн. за 1888 г.). НЗгкси добавки къмъ пр^Бдставенитъ- до 1889 г. 
"Списъци, заедно съ пъленъ сводъ на сичкитъ1 сж, пр-Ьдставени въ гКнижин;и за про-
читъ" I, 21—26. 
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никакви недостатъци. Наопаки, той ги има доста: у него 
не е обозначено ударението, не е отбЬлЬзанъ звукътъ шч> 
вмЬсто когото, както и вм. шту е употрЪбенъ знакътъ щ, 
ие е отбЬлЬзанъ особенния широкъ гласенъ е, който бихме 
изобразили съ русската буква д, чието произнощение доста 
напомня нарйчието ке (ю) = кждЬ, дЪ, както се изговаря 
въ Охридъ (ке сумъ зела момче 365, да му се пе знаитъ 
гробнина ке му ге 58 и др.), обясненията на непонятнит-Ь 
думи сж недостатъчни, въ него не намираме съвсЬмъ п-Ьсни 
за оплаквание, нЬма баяния, описанията на народнит^Ь рбичаи 
■сж твърд-Ь малко-и при това краткп, има много п-Ьени не 
добр4 записани или отъ недобри пйвци слушани, не е обо-
значено точно, отъ д4 е сЬкоя п^Ьсень, много прилЬпски, 
костурскп и кукушки п^Ьсни сж, прЪиначени споредъ струж-
кото нарЪчне1), типограФСкит^Ь погр^Ьшки сж изобилни, 
— и при се това тоя сборникъ е и ще бжде драгоц-Ъненъ 
влогъ въ словЪновЬдението. При сичкитЬ си недостатъци, 
твърд^Ь извинителни за онова вр^Ьме, тоя сборникъ можй 
да услужи на науката, като извади на бЬлъ свЪтъ толкова 
материялъ по народната поезия, та откри новъ миръ за 
ученитЬ, а отъ друга страна, доста в4рно прЬдстави глав-
нитЬ чърти на македонскитЬ говори. УченитЬ можахж да 
се положжтъ на сборника въ своит^Ь изслЬдвания. Ученитй 
работштъ опипомъ. И свидЪтелствата, пр-Ьдлагани отъ 
сборницитЬ, не ги приематъ тЬ токо-тъй. «/ГъжовнитЬ съ-
общения сами възбуждатъ подозрЬние, сами на себе си про-
тиворЬч^тъ, и когато се касакьтъ до нЬща, достжпни за 
юбщи наблюдения, лесно се опровергаватъ. Въ нищо до сега 
Миладиновци не сж. излЬзли лъжливи, т. е. ФалшиФика-
тори. Тия мнЬния за езика, които ученитЬ основаватъ на 
тЬхния сборникъ, се касакьтъ до главнит-Ь звукови явления, 
и сж необорими, както с;ъ вЬрни съобщенията за тЬхъ въ 
сборника. Тоя сборникъ убЬди свЬта, че Македония е на-
селена повечето отъ словЬне, които сами себе си наричатъ 
българе („бугари" и „блжгзфи"), а говорк&тъ на българско 
нарЪчие, раздробено ня много говори. 

*) Несъмн-вно е, че кукушкий, костурский, струмишкий говори, — както во-
денский и др. южномакедонски, сж, поблизки до источнитъ* наши говори. Ако Мила-
диновии да искахж, да сближ^тъ македонскитъ говори съ источно-българскитЪ, то 
т"Б не щ&х^ да придаватъ на струм., костурски и кукушки пЪсни чърти отъ охридския 
и стружкия говори; каквито въ т-Ьхъ н-вма, а тъкмо наопаки, охридскитъ* и струж-
звитъ* Д-БСНИ нгвхл да пр-вправятъ по образеца на костурскитъ* и кукушкит-Ь. 
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Н. искалъ да подкопае авторитета на Миладиновския 
сборникъ и то на основание на едно съвсЬмъ не научно об-
ставено наблюдение и при това произведено не на самота 
м&сто на говорътъ, и още съ особенно тълкувание думит^Ь 
на другит^в етнограФи по дадения въпросъ, тълкувание ви-
наги, както видЪхме, несполучливо. Ние вид^хме нйкои отъ 
погр^Ьшкитй, въ които пада Н., благодарение на тенденцията 
си — да пр-Ьдстави Миладиновския сборникъ за съмните-
ленъ источникъ, а съставителитй имъ—заФалшиФикатори. 
Незавидно е въ тоя случай положението на Н. Подозр-Ь-
нията му удрятъ о камъкъ, и той прави на еЬкоя крачка 
грЪшки, като прЪправя даннитЪ на сборника по своему. 
Не стига това, — той не може да се ориентира къ сбррника 
и м-Ьша пЪснит-Ь отъ Охридско и Стружко съ .тЬснит^Ь 
отъ Велешко и ПршгЬпско: така той цитира и отъ пър-
вит^Ь, отъ като заявява че ще да цитира само отъ вторит^Ь. 
Наприм. пЪс. N0. 479, 499, 222, 143 и др. сж по струж-
кото нар^Ьчие. Когато се оказва, че Н. е толкова недоста-
тъушо запознатъ съ говорит^Ь въ Македония, стигаше само 
да посочимъ и да пр^Ькжснемъ расправията, защото какъ 
може тогава Н. да бжде сждия въ единъ такъвъ въпросъ, 
който не е изучилъ, и защо да се вдаваме въ подробенъ 
разборъ на неговит^Ь доводи? Но ние ще пр^Ьгледаме сич-
кит^Ь доводи на Н. безотносително къмъ неговото познаин-
ство съ макед. нар-Ьчия, за да изучимъ напълно теорията 
му и да видимъ, до колко е тя в^Ьрна. 

Нататъкъ Н. се осланя на Караджича, който въ н^Ь-
колко обра;зци отъ македонска р^Ьчь е употр-Ьбилъ сърб-
ската азбука заедно съ буквитЪ % и ^. Дриновъ въ горгв-
посочената си брошура (стр. 8) разясни точно, какво раз-
бира Караджичъ съ буквит^Ь & и ^, когато ги употр^Ьбява 
въ македонската р^Ьчь: тука —̂ казва Караджичъ — „Л и 1> се 
изговарятъ като смекчени к и -г", когато той самичъкъ за 
изговарянието на т^Ьзи букви (Л? ^) въ сърбския езикъ 
казва, че то донЪйде прилича на произношението на т' чу 

и Ъ' ж' („тъчъ и дьжь"). Караджичъ строго различава >€ 
и ^ въ сърбския езикъ отъ меки к и г въ макед. нар^Ьчия. 
Подиръ яснит-Ь думи на Караджича и подиръ припомия-
нието отъ Дринова, чудно е, д^Ьто Н. казва, че Караджичъ 
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никакъ не се съмнявалъ въ това, какъ и въ макед. нарЬ-
чйя има сжщитЬ Л и $, каквито идоа въ сърбския. 

СетнЬ, Н. указва на едно мЬсто отъ граматиката на 
от, НеоФитъ Рилский (1835), като мисли, че то подкрЬпя 
мнЬнието му. То е, че НеоФитъ се билъ изразилъ, какво 
„~Яе и Яу (ке и кю) сж. подражания на сърбитЬ, защото 
сърбитЬ говоржтъ вмЬсто хошту — хоЯу, вм. хоштеши — 
хоЯеши". Споредъ Н., НеоФитъ съ тЬзи думи ни показвалъ, 
какъ се изговаря въпросния звукъ въ македонекитЬ нарЬ-
чия, и на кой езикъ принадлежи таквозъ изговаряние. Ни 
едното ни другото. Като нЬмамъ този часъ на ржка грам. 
на НеоФита, не знаш, какъ сж. написани тамъ въпроснитЬ 
думи. Н. ги цитира съ к (Яе и Лю), но както по-прЬди, 
така и тука, вЬроятно, Н. си е позволилъ една волность, 
а въ НеоФитовата грам. ще да има тука к, Та и да бЬхж 
съ Я написани у НеоФита тЬзи думи,*) а пакъ сърбскит^Ь 
думи правилно — съ Я (хоЯу7 хоЯеш), кой ще ни убЬди, че 
НеоФитъ добрЬ знаялъ за произношението на тЬзи думи 
въ сърбския ез. и въ макед. нарЬчия? И до днесь у насъ 
повечкото сж. криво убЬдени, че въ Македония сжществу-
ватъ к\ г% каквито ужъ нЬма въ Источна Вългария, а 
винаги се срЬщатъ въ сърбския езикъ. 

Най-силенъ аргументъ на Н. е книгата на Кирилъ 
Пейчиновичъ Тетовецъ „Огледало" отъ 1816 г., печатена 
въ Буда-Пеща. Т у к ъ на страницитЬ, написани съ народ-
ния говоръ срЬщаме наистина Ь (както и вм^Ьсто ^ т. е. г') 
въ извЬстнитЬ вече случаи. Дриновъ въ статията си за 
Солунската първа печатница (Пер. Спис. XXXI) доста-
тъчно разясни въпросътъ за народностьта на Кирила Пей> 
чиновиЬ и за употрЬбата у него на Я. Т у к ъ ще укажемъ 
още на нЬкои бЬлйзи въ изображението звуковетЬ въ „По-
учението" на Кирила Пейчиновичъ, които показватъ, че 
колкото и да е народенъ езикътъ въ него, той не е точно-
изобразенъ и тъкмо между неточноститЬ се отнася и Я. 
Още е рано да се съставя окончателно мнЬние върху те-
товския говоръ, само на основание на това Я. За Тетово 
сж погрЬшни слЬднитЬ Форми, намЬрени у Пейчиновича: 
се наместго 89 (ср. дошолъ 90 и др.), иапцуенЪ се, опростуенЪ' 

*)"Т'Ь СУ^ напстсани у него съ к. За сърбското хоИу Неофитъ казва въ, скобиг 
— „то есть хокю (Граматика стр. 180). — 3. Р. 

Период. Списание, XXXIV. 4, 
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се 93 и др., исфрлимо 95, да идемо 101 (ср. да облечеме 95, 
оучинихъ ме вм. учинихме и др.) лебацъ 103, крвъ новога нару-
чуена (кръвь новаго зав^Ьта) 111, вЬру ( = в-Ьрватъ) 133, ло-
вацъ 131. За дадения въпросъ намираме малко отстжлле-
ния отъ Ь, но и тЪ еж, важни: воЛка 144, плоЛъ 147, водл-
котъ 134, 135 (ср. воЛакъ 134), люди 131, 144, 147, 148. 
Първит^Ь двЪ думи сж.- очевидни подражения на сърбския 
езикъ. Сетн^Ь, тукъ намираме к (види се к') за т^Ьзи слу-
чаи, за които Н. въ велешкото нар^Ьчия открива Л,: свирки 
130, соики скачки 141, други 142 шрогики 144, габлки, габуки 
144, 145 и др. У Пейчиновича намираме габлки и габукгь, 
паре и години и т. н. Бива ли да се посочва едната Форма, 
а за другата да се пр^Ьмълчава? Тъкмо това що е прй-
мълчалъ Н., е сжщественно тука и вЪрно. Съ % Пейчино-
вичъ е искалъ да изрази к и г\ вмЬсто които отъ сърбски 
книги и попове той навикнжлъ да ср-Ьща Л и ^. Тука не 
е безъ влиянието на сърбскит^Ь учители и на сърбскит^Ь 
книги. На посл/Ьднит^Ь Пейчиновичъ е билъ особенно лю-
битель (ср. Офейковъ, „МасесЬте, 35 — 36и). 

В^Ьроятно, отъ сжщитгЬ тЬзи источници се е научилъ 
да употр^Ьбява сърбскит^Ь букви % и ^ и Пулевский, на 
когото Н. сжщо тъй указва. 

Оставатъ още два стълпа на Н. : Ястребовъ и Драга-
новъ. НЪма нужда отъ ново да разглеждаме, колко сж. 
истинни тЪхнит^Ь указания изобщо и частно за к' и г' въ 
макед. нар^Ьчия. Като куриозъ само ще отбйлЪкимъ, че 
Драгановъ тукъ е нар^Ьченъ „образовани проФесоръ маке-
донацъ" (14). 

(СлЪдва). 



Кратка расправия по етнограФията на Македония, 
По поводъ на писаното напослйдъкъ по тоя въпросъ отъ 

Ястребова, Драганова и Новаковича. 
Отъ Д. Матовъ. 

(Продължение отъ XXXIV книжка). 

VII. 

Г-нъ Я . утвърждава, че българетЬ прЪзъ всичко врЬме 
на робуванието си не сж, правили съзаклятия и заговори 
ср^Ьщу турцитЬ, че сж били в^Ьрни роби до толкова, дЬто 
и не се може повече; въ криминалната (?) история на Б ъ л -
гария отъ турското заробвание насамъ не се било намирало 
Фактъ, който да показва въ извЬстни случаи благородното* 
самоотвържение на българинътъ ?! Между това, сърбетЬ, 
споредъ г. Я. , постоянно били въставали, участвувади били 
в ъ войнитЪ на Австрия съ Турция и съ това си били до-
били у турцитЬ лоша репутация. И ето това, казва г. Я. , 
е било причината, д-Ьто словЬнскит^Ь жители на Македония 
не се изказватъ за сърбе (стр. VIII—XI). 

Допускаме, че г. Я . толкова злЬ знае българската ис-
тория, щото нЬма нито изв-Ьстие за политическитЬ движения 
у българет^Ь прЬзъ XVI, XVII и н. т. вЪкове, за славното 
участие на нашитЬ сънародници юнаци въ балканската за-
в4ра, както сърбската, така и гръцката; но не можемъ се 
начуди, какъ да не е изучилъ той и русско-турскит^Ь войни, 
колкото се отнасятъ до българетЬ, та да си спомни, че и 
българетЬ^ както и сърбет^Ь, не сж. стояли съ сгърнжти 
ржцЬ, когато сж идвали въ отечеството имъ християнски 
войски, за да се сражаватъ съ вЬковниятъ си врагъ. Но 
това нищо. Г-нъ Я . съвсЬмъ нев^Ьрно характеризува тур-
ската омраза къмъ християнет^Ь. За да бжде единъ христи-
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янинъ подданникъ омразенъ за турчина, нима не е доста-
тъчно това, че той е християнинъ, а нужно е и нЬщо по-
вече? Нима българетЬ, като сж се наричали българе, сж. 
се ползували съ обичьта на турцитЬ? Въ прЬдЬлитЬ на 
Османската империя по различни области ЖИВЬЕ&ТЪ раз-
лични народности. Вид^Ьно ли е н*ЬйдЬ, нЬкоя отъ тЬзи на-
родности да се откаже отъ името си, понеже то е скомпро-
метирано прЬдъ очитЬ на турчина? ГърцитЬ съ евоитЬ. 
възстания, а още повече съ похвалбитЬ си не сж. помалко 
скомпрометирани пр&дъ турцитЬ, отъ колка сърбетЬ. Но 
това никаь?ъ имъ не бърка да исповЬдватъ народностьта 
си въ турската империя. Още повече: тЬ прЬвръщатъ в ъ 
гърци и другородцитЬ въ Турско, които смЬтатъ за гор-
дость да се наричатъ гърци и намиратъ тОва за посгодно 
отъ сЬкоя страна. НапримЬръ, слЬдъ НЬгушкото възстание 
гърцкото име немалко се скомпрометира въ НЬгушъ, а при 
сетова жителитЬ на Н^Ьгушъ, които не сж по потекло гърци, 
а повечето — власи и българе, не захвърлихж приетото 
и чуждо за тЬхъ име, а го распространихж. на всички почти 
граждане и го распространяватъ днесъ и по селата, в ъ 
Н^Ьгушко, кайто и по цЬла источна и югозападна Макодония. 
Турчинътъ не е злопаметенъ къмъ минжлото на своит-Ь 
подданници, стига тЬ днесъ за днесъ да сж мирни. В ъ 
историята рЬдко заглежда той. Ако има да си мъсти, той 
си мъсти на часътъ. А Правителството турско нЬма и ин-
тересъ да дири стари смЬтки. А г. Я . върху тая въобра-
жаема злопаметность на турцитЬ и на турското правител-
ство и строи своята теория, споредъ която жителитЬ словЬне 
въ Македония сж. били сърбе, но сж били принудени да се 
спотаватъ и да не искаяватъ народностьта си, защото самото 
име нейно е било опасно, че е могло да имъ докара гонения 
и мжки. 

Тази часть отъ теорията на г. Я. , която утвърждава 
че словЬнет^Ь въ Македония лрЬди години сж се смЬтали 
както сами, така и отъ другитЬ за сърбе, е доста наивна 
и понеже с ^ общественни ФактоветЬ, които я оборватъ, 
ние нЬма и да ги повтаряме. Като оставимъ на страна 
ОФФициалнитЬ данни отъ разни вЬкове, особено отъ врЬмето 
на турското робство, споредъ които и страната и еписко-
питЬ, и народътъ се наричатъ български, тука бихме могли^ 

Access via CEEOL NL Germany
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благодарение на историческитй издирваяия на Иречека, 
Дринова и др., да приведемъ заявленията на сумма ш&ту-
вачи по Македония, които безъ да заглеждатъ въ историята, 
свидЪтелствуватъ гърмогласно, че народътъ самъ се на-
ричалъ български, и то въ такива врЗшена, когато най-
вече сж били заглъхнжли "историческитгЬ пр^Ьдания, и когато 
националното съзнание у българския народъ е било н&й-
слабо. Особенна доказателна сила иматъ такива наивни 
и безъ йр^Ьдзета ц^Ьль свид&телства, каквото е напр. онова 
на единъ простичекъ руссинъ отъ 17 в^Ькъ, който казва: 
„а окрестъ того м^Ьста Скопи съ трехъ странъ уЬзднме1) 
люди веЬ болгарские" (Дриновъ, първа българска тип. въ 
Солунъ, 16). Но да въспроизвождаме тукъ сичкит-Ь тгЬзи 
исторически свид^Ьтелства, подобни на каквито се изнами-
ратъ отново и сега, е излишно: читателитЬ могжтъ да ги 
намЬржтъ въ статиит-Ь на Иречека, Дринова, Офейкова и 
пр., а да уб-Ьджтъ г. Я . т^Ьзи свид^Ьтелства не могж.тъ. 
ПрЬдставЪте си, г. Я . и Охридската архиепископия не 
признава, че е била българска. По нататъкъ азъ привож-
дамъ едно заявление отъ н^Ьколко българе, испратено до 
редакцията на „Изв. Слав. Благ. Общ/ ; , и читательтъ ще 
види, че и по краснор^Ьчиво и поуб-Ьдително изказани до-
води не мог^тъ помръднж писателит^Ь отъ лагеря на г. 
Я . отъ тЬхнитЬ ултрасърбски идеи, а камо ли това блЪ-
даво възпроизвеждание на историческит-Ь свид-Ьтелства, което 
бихъ могълъ да направкь тукъ азъ. 

Понататъкъ теорията на г. Я . е вече пб-майеторски 
скроена. Т у к ъ г. Я . може мнозина да ир^Ьмами въ своя 
лагерь съ доказателствата си, защото той говори за съ-
бития почти незаписани отъ историята. ВластитЪ, видите 
ли, били забранили на сърбет^Ь (въ Македония, разбира се) 
„изобщо и повсЬкадЬ" да се наричатъ сърбе: „не малцина 
синковци, само за д4то сж се признавали за сърбе, били 
хвърлени въ тъмница, заточавани въ Азия и Африка, а 
случвало се съ шЬкои, за подобна дързость да сд* били на-
казани и съ смърть" (стр. VIII). Наистина, опасенъ доводъ, 
опасенъ за това, че състои отъ измислици, я читателит^Ь мо-
гжтъ да помислььтъ, че т у к ъ се говори на основание на 
Фактове. На г. Я . му е трудно да посочи н^Ькое име отъ 

*) ЖителитЪ на градовцетЪ, я слЬд. и на селатп. 
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такива страдалци за испов^Ьдвание въ Македония сърбската 
народность, разбира се въ тая Македония, която се см-Ьта 
отъ насъ за българска (тукъ не влиза Призр-Ьнъ1), Дяково 
и пр. — историята на възражданието имъ ние не знаемъ 
добр^Ь), и за това той привожда довода си така голословно. 
Като знаемъ положително. че никакъ е. невъзможно да ни 
посочи г. Я . подобенъ Фактъ, ние не щемъ и да му искаме. 
Не ще настояваме даже. да ни укаже г. Я . поне изобщо, 
като въ кои тодини, при кои паши, въ кои каази сж ста-
вали подобни случаи, или да ни посочи, отъ д4 се е на-
училъ той за т^Ьхъ: дали отъ ОФИЦИЯЛНИ документи на 
турското правителство, дали отъ заинтересувани личности, 
или отъ очевидци и пр. ? Само отъ едно м4сто въ пр-Ьдй-
словието на г. Я . се доеЬщаме, че всичко това, за което 
той говори, прЬдполага се да е ставало прЪди 1876 г. На 
XII стр. той расказва, че именно отъ тогава сж били при-
нудени да се оттеглжтъ сърбскитЬ учители отъ Македония, 
и отъ тогава тая страна взела да се побългарява („буга-
рцтъся"). Но чгЬкиму е извЬстно, че нито прЬди, нито слЬдъ 
тая година никой въ Македония не е билъ прЬслЬдванъ 
за исповЬдание на сърбската националность, по тая проста 
причина, че никой не е нито мислилъ да се казва сърбинъ 
тука. 

51 чуйте сега, какъ расказва г. Я . за отеглюванието 
на сърбскитЪ учители отъ Македония и за мнимото побъл-
гарявание на Македония. Една отъ главнитЬ нричини спо-
редъ него е била тая, че жителитЪ на Македония с ^ се 
натеглили отъ турцит^Ь заради учителит^Ь, въспитани въ 
Сърбия, та ги не гцЬли вече. Сетн-Ь, като заб^Ьл-Ьзва, че на-
д^Ьждит^ у македонцит^Ь за обединецие на балканскит^Ь сло-
вйнски народи подъ короната на Обреновичъ сж поослаб-
нжли сл&дъ Джунисското испотрепвание, г. Я . продължава: 
„отъ друга страна, — криво да с-Ьдимъ, право да хоратимъ,— 
и екзархийскитЪ агенти и българскитЪ учители, които не 
до тамъ приятелски гледахж на осталит^Ь още тукъ-тамъ 
сърбски народни(?) учители, прав^Ьхж. имъ разни мюзевир-
лъци („подвохи"), за да ги отстранжтъ . . . и най-еетнЬ, 

') ПризрЪнъ се е посърбилъ не аа това, че населението му е сърбско или го-
яори по сърбски, а ващото геограФически принадлежи нм Сърбско. Не е сждцото съ 
Враня, Нишъ -и пр.: тъ- и геограФически не принадле*жж.тъ на Сърбия, а етнограФИ-
чееки оп;е повече не могли сж, да принадлежж,тъ къмъ Сърбия. 
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тие поел^Ьдитй (сърбскитй учители) се отр^Ькохж. отъ учи-
телство, като загубихж субсидиит^Ь1), а най-главно отъ това,. 
че се бояхж да не ги клеветк&тъ българетй" (стр. XII) . 
Такива измислици на смйтка на учителитЪ българе въ Маке-
дония и на Св. Екзархия, които би били твърд^Ь б^Ьзсъв^Ьстни,-
ако да б^Ьхж добр^Ь обмислени и да не б^Ьхж казани отъ чо-
в^Ькъ веселъ и любезенъ, какъвто е г. Я. , не ще ср^Ьщнемъ и 
въ колонит^Ь на Неологосъ, най-върлия душманинъ на бъл-
гарщината, който, за да й повр^Ьди, не се спира и прйдъ* 
най-низки козни. Вече да оставимъ като недокачителна за 
нравственностьта на кого да е тая измислица, че у ж ъ на-
селението въ Македония било пр^Ьсл^Ьдвано за учителит^Ь, 
дЪто сж се учили въ Сърбия, или д4то сж. били сърбе ро-
домъ. Т я е наивна, тази измислица, и колкото и да е крупна, 
като измислица, може да се изостави тукъ като единъ бал-
замъ за сърбет^Ь, да ги ут^Ьшава за несполукит-Ь имъ въ аги-
тационното д^Ьло въ Македония. Но думит^Ь на г. Я . за 
дЪятелитЪ по църковния въпросъ и за учителит^Ь българ-
ски въ Македония сж. докачение не само изобщо за бълга-
рина, но и за македонеца, какъвто и да го ем&та г. Я .—била 
сърбинъ, било българинъ, защото т^Ьзи учители и д^Ьятели 
въ Македония сж били почти сички македонци. Какви сж 
т^Ьзи екзархийски агенти, които съчинява г. Я . за Маке-
дония? Отъ какви агенти се нуждаеше населението на Ох-
ридъ, Кукушъ, Прил^Ьпъ, Битоля и пр., за да го насъ-
скватъ да се бори съ Фанариотскотоиго?Наеелениетоеимало* 
водители, — движение безъ водителн неможе, т*Ь се явяватъ 
сами отъ себе, — но както и всЬко чисто-народно движение,, 
така и тука водителитй бЪхж отъ срЪди самия народъ. 
Сичкит^Ь малко-много събудени градовце въ Македония взехж, 
участие въ борбата за църковна независимостъ, безъ да 
бжджтъ подучвани или побуждани отъ вънъ. Даже и в ъ 
тия м^Ьста, д^Ьто сега има гъркоманство, та можешъ да 
пр^Ьдположишъ, че тамъ не е имало движение ср^Ьщу гър~ 
цитЪ или, ако е имало, то ще да е получило потикъ отъ 
источна-България, — и тамъ, сл^Ьдъ распитвание ще се уб-Ь-
дишъ, че народътъ е ималъ м-Ьстни водители, които сж дЪй-
ствували самостоятелно, безъ да се н у ж д а ж т ъ отъ чужди 

*) Около 1876 г., види се. Това сж, няродни учители — съ субсидии отъ сърб-
■ското правителство. 
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съвЬти или насъсквания, а успЬвали сж тЬ да ВЛИЯЕ&ТЪ 
върху народа затова, че народътъ самъ се е повдигалъ и е 
изваждалъ отъ себе си водителитЬ. Вр^Ьме е да се направи 
пбпъленъ списъкъ отъ имената на сички такива народни 
д^Ьятели въ Македония, като Шулевци — въ Велесъ, Биол-
чеви, Крапчевци — въ ПрилЬпъ, Гого — въ Воденъ, Нако 
Станишовъ — въ Кукушъ, Мишайковъ, Робевци — въ Би-
толя, Ворозанъ — въ Куманово и пр. и пр. 

Колкото за обвинението, което хвърля г. Я . възъ на-
шитЬ учители — че тЬ сж. били прЬслЬдвали и клеветили 
сърбскит^Ь учители, освЬнъ че то само е досушъ лъжовно, 
защото нЬма нито единъ случай да е билъ наклеветванъ 
сърбския учитель прЬдъ властитЬ отъ българинъ, нито да 
е билъ прЬслЬдванъ отъ самитЬ власти (самото население 
е испжждало по нЬкои м4ста, както Велесъ, Куманово и др. 
сърбскитЬ учители, или е заключвало въ сандъци сърб-
скитЬ, подарени отъ Сърбия книги, като въ ПрилЬпъ и 
др.), но това обвинение е въ сжщото врЬме светотатственно 
поругание съ паметьта на мнозина пострадавши учители 
в ъ Македония, почти сички отъ сжщата Македония, жертви 
пе на тиранията на правителствдто, а на злобата на гърцитгЬ. 
Г-нъ Я . се поругава съ сички общественни дЬятели маке-
донци, било общинари или граждане. Това ме и побужда 
да кажж н4що за тЬхъ, за да почетж имената имъ и за да 
ги ОЧИСТЕЬ отъ кальта, съ която ги плЬска г. Я . 

VIII. 
Нека се научж.тъ и приятели, и врагове, че възражда-

нието ни българщината въ Македония си има свои жъртви, 
за което могжтъ се удостовЬри и сами, стига да отиджтъ 
по страната и да поизучжтъ послЬднитЬ страници отъ 
историята й, които и до днесъ още се пишжтъ. Историята 
на възражданието въ Македония не е изучена напълно, и 
за това е не добрЬ извЬстна и за насъ сами. Истина, въ 
поврЬменния печатъ, особенно въ газетата на П. Славей-
кова — „Македония", има какви-год^Ь съобщения по тоя 
въпросъ, но това е още малко. Понеже за тоя пжть ми е 
невъзможно да се възползувамъ съ тоя материялъ, що се 
намира по газетитЬ, азъ ще си послужж съ распитвание 
на очевидци. Чини ми се, че къмъ тоя способъ трЬбва по-
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често да приб-Ьгваме дорд-Ь не е минало врЬме, защото така 
само могжтъ се допълни и оправи св^Ьд^Ьнията по т^Ьзи еъ-
«бития, попаднали случайно въ журналистиката. Г-да Ш о -
повъ, Шапкаревъ и др. сж испълнили до сега само една 
часть отъ зав^ЬтнитЪ си желания, като сж дали нЬкон при-
носи по училищното дЪло въ Македония, съставени отъ 
распитвания. То се знае, за да се пр^Ьдстави пълна история 
на възражданието и иросв^Ьщението въ Македония, изиск-
ватъ се продължителни испитвания и издирвания. Мене ми 
не иде отрдпси да испълньж сичката празднина но тоя въ-
просъ. Отъ това, що знамъ, едно е несвоевр^Ьменно да се 
изважда на б^Ьлъ св-Ьтъ, друго — по би било благоразумно 
да се цремълчи за сега. Т у к ъ ще приведж само нЬколко 
Фактове, които, ласкаьь се съ над^Ьжда, ще могж/гъ послужи 
за градиво за историята на просвйщението в ъ Македония. 
Ако въ настоящия си трудецъ не б^Ьхъ се опиталъ, до колко 
ми позволяватъ нищожнит^Ь сили, да спомогнж въ изуче-
нието на борбата на съотечественницитЪ си за своя езикъ 
и народность, азъ и самичъкъ заедно съ г-да Ястребовъ, 

Драгановъ и др. бихъ см^Ьталъ труда си за исхабенъ на-
празно. За пбсъбуденит-Ь градове, като Велесъ, Охридъ, 
ГЦинъ, ПршгЬпъ, Битоля помалко има нужда да се дока-
зва, че въ тЪхъ църковната независимость е достигнжта съ 
жъртви, и че българскитЪ училища въ тЪхъ сж се явили 
по горещото желание на народа и сжщо тъй сл-Ьдъ изв^Ь-
стни жертви. При това, историята на възражданието въ 
т^Ьзи градове е пространна, и за това къмъ нень можемъ се 
повърнж. другъ П2ьть. Т у к ъ ще поговорш. за нЬкои м^Ьст-
ности съ пбсилна или послаба гъркомански партии, въз-
ражданието на българщината въ които могжтъ криво да 
см^Ьтатъ за плодъ на нЪкаква си агитация. 

Не пр-Ьди много, въ Ноемврий 1888 г. въ Скопие би-
дохж докарани подъ арестъ българскит^Ь учители отъ Ку-
«мапово, защото у едного отъ т-Ьхъ нам^Ьрили шЬкаква си 
карта, русско издание, дЪто само отгор^Ь въ оглавлението 
се казвало, че тая карта пр^Ьдставя Турция, Румяшия и др. 
Балканеки държавици, а на самото поле, дЪто ож били ра-
сположени провинци/г"Ь на Турция, били написани само име-
ната на провийциит^, безъ да е пр4карано възъ т&хъ и 
името на ц-Ьлата държава. Куманово е единъ градецъ д^Ьто 
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днесъ има сърбски тежнения, и любопитното е да видимъ 
отъ кжд^Ь сж се взели т&, и, ако тЪ сж изникнжли отъ чисто 
— народни стремления, отъ дЬ сж се взели признающи Св. 
Екзархия, които сж привърженци на българскитй тамошни 
училища?1) — Куманово е Каимакамлъкъ въ Скопския ви-
ляетъ, на 5 ч. на с. — и. отъ Скопие съ 1600 кжщи, отъ 
които около 750 български. Отъ т^Ьхъ само 96 кжщи сж. 
подъ Патриаршията^ но при все това т 4 влад^Ьжтъ съ об-
щата и едничка въ града църква на равни права съ екзар-
хистит-Ь: една недЬля служж.тъ екзархийскит-Ь българе, 
като споменуватъ името на свв. Кирилъ и Методий, друга 
недЬля — гъркоманитЬ, като споменуватъ на отпускъ името 
на сърбския просвЬтитель св. Савва. — Стремление да се 
отървжтъ отъ гръцкото иго у кумановци се показва отъ 
кждЬ края на -— 50-тЬ години. За първитЬ учители и за 
езикътъ на обучението липсуватъ данни. Знае се, че около 
1862 г. въ Куманово е имало отъ 2—3 години двама сърбски 
учители, единътъ отъ тЬхъ по име Живко. ГражданетЪ 
сж, се иовдигнжли срЬщу тЬхъ, види се, защото онЬзъ имъ 
проповЬдвали да станжтъ сърбе, или защото сж водили 
недобро поведение, и ги испждили отъ града. Никакъ не 
трЬбва дн се мисли, че това е станжло по външни побуж-
дения. Отъ народнитЬ дЬйци по възражданието въ Кума-
ново пб-забЬлЬжителнитЬ сж.: Гйоро Ворозанъ, попъ Ми-
хаилъ (бълг. икономъ въ града), Сучка Димко и др. Попъ 
Михаилъ е н&й-етария дЬецъ. ГъркоманитЬ, отъ които главни 
бЬхж. нЬколко богати капци, жестоко го прЬслЬдвали, за-
канвали се на живота му и сполучили да го отстранжтъ 
отъ Куманово. Той умрЬ въ Цариградъ прЬди петнайсе-
тина години. Попъ Михаилъ е билъ добъръ приятель съ 

*) Въ Куманово Св. Екзархия подържа двъ училища: м^зкско „св. Кирилъ 
и Методий44 и д-Ьвическо. Тъ се помъщаватъ въ едни и сж,щи сгради съ гъркоман-
скитъ. М^жското училище, двуетажно, голъмо като за Куманово здание, е'съградено 
въ ц/ърковния дворъ. Заправило се е на 1874 г. и свършило се на 1881 г. Пръзъ 
1889 — 90 г. посъщавало се е отъ 250 уч., распрътгвлени на 4 отд&ления. Има 4 учи-
тели: Василиевъ (Доревъ) — главния учитель, родомъ отъ Битоля, Шумаковъ — отъ 
Куманово, Машаровъ — Скопие, Кенинъ — отъ Багданци (Гевгелско). Тъ сички сж, се 
обучавали въ Солунската гимназия. Близо до м^жското училище, вънъ отъ църков-
ния дворъ, се пом^вщава дъвическото училище, отворено на 1883 г., — стара еграда, 
съ широкъ дворъ, която до 1881 г. е служила за помъщение на мжжското училище. 
ПосЬщава се отъ 80 ученички, распръугвлени на 4 отд. Учителкитъ^ — Ефр. Иотова, 
родомъ отъ Охридъ и Евг. Кръстева — отъ Куманово, сж, получили образованието-
си въ Солунската Дъвическа Гимназия. 
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Димко Сучка, ояпцо тъй отличенъ дЪецъ. Въ настояще 
вр^Ьме той обаче е отпаднжлъ материялно, поминува се 
съ гаиене аби, а по народнитЪ д4ла въ правителството 
ходи ЗаФиръ Тасевъ, който се см^Ьта днесь за н4й-добъръ 
дЬецъ. Но най-голЪма слава по д^Ьятелностьта си за въз-
раждание заслужва, безъ съмнЬние, покойния Гйоро Бо~ 
розанъ, който е работилъ задружно съ попъ Михаила и 
Сучка. Гйоро се родилъ около 1835 г. Училъ се въ Велесъ, 
Скопйе и ГЦипъ въ това врЬме, когато въ тЪзи градове 
само прЬдв^Ьстницитй на борбата съ гърцит-Ь сж се показ-
вали. Като се завърнжлъ въ Куманово, Гйоро, като бога-
ташки синъ, отворилъ дукянъ и, благодарение на добрата 
и благородната си обноска и честностьта, се ползувалъ съ 
почетъ у народа. Главната задача на Гйора била да вдъхва 
въ съотечественницит-Ь си любовь къмъ просвЬщението на 
българския езикъ. По негова инициятива най главно се зав-
зехж гражданетЪ да съзидатъ новото училище. Той рж-
ководилъ гражданет-Ь и селянетй въ борбата по черковния 
въпросъ. Гъркоманит^Ь приписвахж на неговата пропов-Ьдь, 
д^Ьто въ истилямитЬ (испитвание населеяието по народность) 
вишегласието и въ Куманово излЬзе на българска страна. 
Въ с/ьщата година (1874), когато се турихж. основит^Ь на 
новото училище, една сутринь Гйоро биде найденъ мър-
т ъ в ъ въ стаята си. УбийцитЬ били въоружени съ пушки. 
Т̂ Ь не се изнам^Ьрихж, но за никого не остаяше съмн^Ьние, 
че сж били испратени отъ гъркоманитЬ, защото прЪди н4-
колко вр-Ьме тЬ заплашвали Гйора, че ще го прЪмахнжтъ 
отъ тоя св-Ьтъ, ако се не откаже да пропов^Ьдва ср^Ьщу 
гръцизма. Погребението на другия день е било аапцо 
тържественно шествие. Ц^Ьлия градъ е присжтствувалъ, 
осв^Ьнъ нЪколцина върли гъркомани, които сж се зло-
радвали. СлЪдъ смъртьта на Гйора постройката на учили-
щето се прЬк^снж на шЬкое вр-Ьме, а църковнит^Ь работи 
застанжх^ на ср-Ьдпжтя, както впрочемъ пр^Ьзъ единъ пе-
риодъ и навс-Ькжд^Ь заосташй.хтъ назадъ. НапослЬдъкъ въ 
Куманово гъркоманството взема ясни бои на сърбизмъ. Отъ 
като се появи сърбски консулъ въ Сконйе, гъркоманитЪ 
искатъ да се учжтъ по сърбски и гледатъ да пр^Ьмамкьтъ 
въ лг,геря си н^Ькои отъ онЪзи, които се испов^Ьдв^тъ за 
българе и сж. в^Ьрни на Св. Екзархия. Истина е, че и прЪди 
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в ъ Куманово е имало сърбско влияни.е: сърбскит^Ь учители 
прйподавали по сърбски, а гъркоманит-Ь (не знаж, отколЪ 
.ли) споменуватъ, заедно съ името на Скопския владика и 
името на сърбекия просвЪтитель и сърбски народенъ све-
тецъ св. Савва въ молитвитЬ си на отпускъ. Но само на-
послЪдъкъ, отъ като е взелъ владиката да покровителствува 
сърбизма и отъ като се появихж агентит^Ь на сърбския кон-
сулъ, се е заговорило тука за сърбско училище. Българ-
ската община въ Куманово не е яка, общинаритЬ нЬматъ 
вождь, осв4нъ Тасева. При всичко че отъ година на година 
числото на ученицитЬ въ българскитЬ кумановски училища 
расте, може да се каже, че българската община е напра-
вила назадъкъ прЬзъ посл-ЬднитЪ години. — Ако вникнемъ 
в ъ вървежа на възраждането въ тоя градъ, нЬма ли ясно 
да видимъ, че най-вече се длъжи на Гйора Борозанъ за 
успЪхътъ на д^Ьлото, и че не е имало нужда никакви външни 
агенти да му дЬйствуватъ, когато духътъ за борба му сж 
вдъхнжли Велесъ и ГЦипъ? А назадъкътъ не е ли очевидно, 
че той се длъжи на убийството на Гйора, подиръ което 
не можеше да му се яви равенъ нему продължатель на 
дЪлото? 

Сърбския консулъ въ Скопие и жив^Ьещия тамъ прЬди 
като агентъ на Дечанския манастирь, а сега като Факто-
тумъ на консула калугеръ РуФимъ си опитахж. щастието 
съ много скопски, кумановски и тетовски села, но до сега 
сж сполучили да отворьж/гъ сърбски училища само въ 9 
села, така щото заедно съ задържалитЬ се отъ попр-Ьди, 
сърбетЪ иматъ въ Българска Македония до 14 училища. 
Но и половината отъ тЪхъ не мог^тъ да се нарекж.тъ 
сърбски въ никакъвъ смисълъ. Въ църногорскитЪ скопски 
села има учители, плащани отъ сърбския консулъ: въ Ба-
няне, Кучевица, Мирковци и Крушеване. Тия села при-
познаватъ Патрияршията. На това има да благодари сърб-
ския консулъ, че има възможностьта да плаща възнаграж-
дението за труда на тие учители отъ старата метода, които 
пр^Ьподаватъ псалтирь и нмустница. Единственното село, 
д^Ьто се употрЪбятъ тука сърбскит-Ь учебници печатени 
въ Цариградъ, ще да е Крушеване, д^Ьто учительтъ Па-
ламаревъ, родомъ отъ Гиляне, съ 40 л. т. годишна заплата, 
е нЪщо като инспекторъ на четиритЬ сърбски училища въ 
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Черногорията. Сърбския калугеръ плаща сжщо и на учи-
теля въ Ново-Село, въ областьта Блато. Въ Велешко тЬ 
иматъ сжщо 2 училища вече съвсЬмъ негласни, които в^Ь-
роятно ще бждж/гъ затворени, щомъ се узнашхтъ отъ вла-
ститЬ. Тъй сжщо негласнР1 сж сърбскитЬ училища и въ 
Охридско и Тетовско. Сичкит^Ь тЬзи училища сърбетЬ за 
утЬшение си ги наричатъ сърбски. Поправилно е онова 
название, съ което Фигуриратъ тЬ прЬхъ властитЬ—„слав-
ски", т. е. словЬнски. Такива с ^ и училищата имъ въ 
Охридско и Битолско. За Кумановско, както и за Тетовско 
сърбетЬ нАй-вече ламтЬхж, но нищо не сполучихж. И о т ъ 
тукашнитЬ села, както по другитЬ мйста, учителитЬ пра-
щани отъ сърбската пропаганда се ПЖДЕ&ТЪ по най-позо-
ренъ начинъ отъ самитЬ селяне. х ака се случи съ учителя, 
условенъ за Нагоричано, за Лешакъ (Тетовско, 1886 год.) 
и др. БЬхж се пронесли миналата година слухове, че в ъ 
двЬ кумановски села сърбския консулъ условилъ и пра-т 
тилъ учители, но правителството като узнало за прЬпо-
даванието въ тЬхъ по сърбски, затворило училището и за-
карало учителитгЬ въ Скопие. Ето тукъ могжтъ сърбетЬ 
да се провикнжтъ: „българска интрига! прЬдателство!". 
УвЪряваме, че и да бЬше истина, че е имало тукъ сърб-
ски учитель, нЬма нужда отъ интрига и че българскит-Ь. 
общини не прибЬгватъ къмъ интрига. Ако въ селата се е 
прЬподавало по сърбски, а за това не е обадено прЬдъ. 
правителството и не е вземено особенно разрЬшение, то раз-
бира се, таквозъ прЪподавание въ очитЬ на правителството 
е незаконно. НЬка излЬзжтъ по напрЬдъ селянетЬ да ка-
жжтъ, че искатъ да се учжтъ дЬцата имъ по сърбски, и 
тогава, като се отвори училището, оно ще сжществува за-
конно и прЬдъ очитЬ на властитЬ. 1Це кажжтъ: „мжченъ* 
е тоя начинъ за отваряне училища!", Да, то е тъй. Иска се 
цЬли мЬсеци да тичашъ, да ходишъ, да молишъ, и на сЬ-
кждЬ дЬйствующи лица трЬбва да бжджтъ самитЬ селяне, 
които трЬбва да иматъ доста куражъ и търпЬние. Такъво 
постоянство отъ селянетЬ може да се очаква само тогава, 
когато тЬ сж готови да се жертвуватъ за д^Ьлото. До сега 
подобна ревность за сърбски училища въ Македония не 
се е видЬлах). А за български училища, за българското* 

*) Ср. А. Шоповъ, матер. ио нов. ист. на Мак., ИС. XXXI, 104. 
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име, за българския езикъ сж се явявали прЪдадени люде 
по много м^Ьста съ готовностъ и главит"Ь си да сложж^тъ 
за усп^Ьха на д^Ьлото, на идеята. Въ противоположность на 
сърбската идея, въ Македония измежду словЪнетй има 
искренно пр-Ьдадени лгоде на гърцката идея, за която до-
пускамъ го, бихж се и жертвували, ако нЪкакъ да се про-
м-Ьнйхж обстоятелствата, т. е. да се прЪсл^Ьдва гърцизмътъ 
въ Македония, както се днесь пр^Ьсл^Ьдва българщината, 
и ние да бЪхме тъй безнравственни, каквито сж гърцит^Ь. 
Пр^Ьзъ 1889—90 год. се чу всичко за десетина села въ Ве-
лешко, Охридско и Скопско, че с ^ желали да се учжтъ 
сърбски. Но ни едно отъ т-Ьхъ не е заявило гласно за това 
си желание. Ако заяви, наистина, испървенъ правителството 
ще се помръщи, но то неможе да не се съгласи съ жела-
нието на народа, понеже съ отварянето на сърбско учи-
лище още не се повдига и въпроса за народностьта, за 
ОФФициалното народно название на общината. (Разбира се 
по-мжчно би било да си пром^Ьни името ц^Ьла община). Н^Ьма 
тукъ м-Ьсто да се пр^Ьдполага за противод^Ьйствие отъ къмъ 
ОФФИциалнит^Ь български общини пр-Ьдъ правителството, 
нито за клевети, за каквито т̂ Ь не аж. и способни. Влади-
ката и консулътъ ще подкрЪпк&тъ енергично всЬкое едно 
заявление за сърбско училище, стига то да се яви. Кон-
сулит^Ь въ Битоля, Скопие и Солунъ чакатъ дв^Ь години 
за таквозъ заявление. Споредъ законит^Ь, или споредъ пра-
ктиката на законитЪ, искатъ се поне 25 кжщи да заявк&тъ, 
че искатъ да си отворжтъ училище и тогава може да се 
отвори то като общинско; а частно училище е твърд^Ь лесно 
да се отвори. На сърбет^Ь имъ не достига това число—25 
и напосл^Ьдъкъ т-Ь намислихж да пр-Ьселжтъ въ Македония 
сърбе отъ Сърбия, та да образуватъ поне една-дв^Ь сърб-
ски общини съ законно число кжщи. Не говоримъ за това, 
че на правителството скжпо ще струва поддържанието на 
т^Ьзи колонисти. Ако т-Ь пр^Ьсадкьтъ въ Македония сърбизма 
и привл^Ькжтъ м^Ьстни жители, което никакъ не ни се в^Ьрва, 
— тогава ние ще имаме въ Македония едно оригинално со-
циялно явление — намъкнуване (ашлама) на националность, 
— градинарство въ политиката, и тоя уепЪхъ би напра-
вилъ честь на изобр^Ьтателния сърбски духъ. Но ако съ 
т-Ьзи колонисти сърбската агитация Е& сполети таквазъ не-

Первгод Сдисание, XXXV. 0 
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сполука, както съ книжарницит^Ь сърбски въ Скопие и Со-
лунъ, тогава поблагоразумно ще е за н е ж да си опита ща-
стието въ южна Африка, като помоли н-Ьмцитъ да й от-
д-Ьлжтъ тамъ една область, защото, казваме го искренно, 
успЪхътъ й въ Македония съ три-четирнайсеть мними сърб-
ски училища, и при това всичкигЬ тайни, е съвсъмъ незна-
чителенъ при гол^Ьмит^Ь позволени и непозволени усилия, 
що употр-Ьбятъ сърбскитъ агитатори, особенно отъ дв^Ь 
три години насамъ. За да свършимъ съ пр^Ьброяванието 
на еърбскит^Ь въ Македония училища, тр^Ьбва да споме-
немъ още ония, що се намиратъ въ Тетовско. и Охридско. 
Въ посл^Ьднята кааза сърбетЪ иматъ 3—4 училища въ тъй 
наричания Дринъ-колу (Стружско), отдЪто селянет^Ь иматъ 
откол-Ь вр^Ьме работа съ Сърбия. 

Тепьово е другъ градецъ въ сЬв. часть на Скопския 
виляетъ, д^Ьто, както въ Куманово, има съчувствующи на 
сърбизма. Тука вече има учитель, който пр-Ьподава по 
сърбски. Владиката иръдставлява тоя учитель за гръцки, 
защото и тукъ сърбоманитЬ н-Ьматъ доблестьта да поискатъ 
сърбски учитель, при всичко че владиката би подкръиилъ 
Формалното имъ заявление. Кжд^Ь края на 1888 г. въ това 
училище се направи отъ властит^Ь издирвание, както и по 
всичкитЪ по^чти други мЬста, и като се узна, че пр^Ьпода-
ванието е сърбско, закарахж учителя въ Скопие да си вади 
динломъ, а училището затворихж. Като се отвори отново, 
изнайнапргЬдъ се обърнтг* на неутрално словънско училище, 
съ пр^Ьподавание по псалтирь и наустница. Отсетн^Ь впро-
чемъ пакъ се въведохж. сърбски уче^бници, но и до сега т̂ Ь 
се кртп-жтъ отъ властит-Ь. СърбоманитЪ въ Тетово заявяватъ 
пр-Ьдъ властит^Ь, че сж гърци, а се учж/гъ и по „славеки". 
Слхщо така по „елавски44 се учжтъ и въ двгЬ села Тетовски 
— Блаца и Сирачино и още въ едно Гостиварско — Ники-
Форово. Това е сичкия усшЬхъ на сърбската пропаганда въ 
Тетовско, успъхътъ, за който архиерейския нам^Ьстникъ папа 
Симонъ не се спира пръдъ никакви срЬдства. СърбетЪ може 
да си мислжтъ, че тукъ т& напр^Ьдватъ, а намъ ни се чини, 
че, напротивъ, т̂ Ь не усп^Ьватъ. Въ Тетово т̂ Ь располагатъ 
само съ гъркоманскит^Ь кжщи, 380 нуФуза, когато екзархий-
скит-Ь образуватъ 2000 нуфуза. Съв^Ьтвали ги бихме да 
агитиратъ по голЪмитЪ градове. Тамъ ще ги поддържатъ 
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владицит^Ь и консулит-Ь. Въ градове поотдалечени отъ сърб-
ската граница, като Солунъ, тЪ би могли полесно да ус-
П^ЬЕЬТЪ, тамъ и тр^Ьбва да обърнжтъ повече внимание. Но 
изискува се повечко постоянство. Въ Солунъ минжлата уч. 
година имъ се разр^Ьши да си отворжтъ частно училище, което 
се посЬщаваше отъ 2—3 момчета сърбчета и гърчета, но годи-
ната се не довърши, и училището се затвори. Пр^Ьзъ тая го-
динан^Ьмаше вече съвс^Ьмъ училището. Тр-Ьбва повече енергия! 

Сега прист^ьпяме къмъ н^Ькои отъ тие мЪста, д^Ьто сър-
бизма още не се е докосн^лъ съ пропагандата си и д^Ьто сжщо 
тъй голъмиятъ или малкиятъ усп-Ьхъ на българското възраж-
дание се дължи на жертвит^Ь отъ страна на самото население. 

Въ СЪръ, най-силно укр-Ьпенъ пунктъ на гръцката иро-
паганда въ Македония, имаме дв^Ь чисто-български махали 
— горня и долня Каменйци, дЪто и езикътъ е заварденъ 
доста чисто. Отъ селата въ С^Ьрско само х

 10 сж гръцки, 
малко има турски, грамадното болшинство сж български. 
При все това н^Ьма ни едно село подъ в^Ьдомството на Ек-
зархията. Въ градътъ, въ долнята Каменица, имаме четири-
классно училище, пос^Ьщавано отъ незначително количество 
градски д^Ьца, защото и отъ кжщитгЬ, д-Ьто се е запазилъ 
българския езикъ, има твърдЪ малко да припознаватъ Ек-
зархията. Другит^Ь се страхуватъ да си испращатъ д^Ьцата 
въ българското училище, или не желак&тъ съвсЬмъ. Г ъ р -
цит^Ь сж тука толкова еилни, д^Ьто се чувствуватъ подобр^Ь, 
отъ колкото въ Атина. Консулътъ и владиката гръцки сж 
най-влиятелни лица въ града. Английския и др. почетни 
консули въ града схщо тъй сж гърци или гъркомани. С^Ьр-
ското огтгЬление на Силлогосътъ е гюбогато отъ Солунското. 
ДвЪт^Ь гръцки гимназии — м?Ажска и д^Ьвическа сжществу-
ватъ отколЪ, пом^Ьщаватъ се въ много стари здания. Пита 
се, защо гърцит^Ь да бжджтъ тъй силни, а българет^Ь — 
тъй слаби, когато всичката почти околность е българска ? 
Защо се гърчекьтъ и българскит^Ь махали? 

Българското училище въ ОЬръ сжществува отъ 1871 г., 
когато е учителствувалъ СтеФанъ Салганджиевъ. Тогава 
е имало около 200—250 кхщи прииознаващи Екзархията-
На 1884 год. прЪзъ декемврия гърцит^Ь наклеветватъ глав. 
ниятъ учитель СараФОвъ (родомъ отъ Либяхово, Невро-
копско), че у ж ъ е ималъ политически сношения съ Въл-
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гария и че у ж ъ е подучвалъ селянет-Ь отъ Горно Броди 
да не припознавать гръцкия владика, и безъ всЬкакви ра-
справии го закарватъ на заточение заедно съ другит^Ь учи-
тели: Д. Маврудиевъ, родомъ отъ Гайтаниново (Неврокопско), 
Апостолиди (вЬроятно, гръкъ по происхождение), Атанасъ. 
Голенювалия — отъ Мелнишко, Ив. Бухлевъ — отъ Броди, 
и д^Ьда му на СараФОвъ — архимандритъ Харитонъ. ТЬ 
прЬседЬхж въ Солунската тъмница една година, въ Халепъ-
— една година и въ Диарбекиръ — една. СараФОвъ тт дЬдо 
му не доседЬхж. отсжденит^Ь три години: тЬ бЬхж отдЬлени 
отъ другитЬ и слЬдъ Солунската тъмница бЪхтъ испратени 
въ Кони и отъ тамъ слЬдъ 6—7 мгвсеца избЬгахж.. Разбира 
се, никакви Фактове нЬмаше, въ които да се изобличаватъ* 
обвиненитЬ. И отъ гражданетЬ мнозина бЬхж влачени по 
сждилищата и затваряни: дЬдо Иджо, Златанъ, Стойчо 
Павлевъ и др. Найдо Папрадищанецътъ, който давалъ к?&-
щата си подъ наемъ за българско училище, билъ сжщо 
влаченъ по еждилищата и най-сетнЬ екстерниранъ отъ СЬръ 
за 3—4 години. И това пакъ за да се угоди на гърцитЬ. 
Екетерниранъ бЬ сжщо и Тодоръ Велешанецътъ, който 
прЬдлагалъ и пари да заложи за гаранция за българскит^к 
учители. Запр-внъ билъ и писарьтъ Хасанъ еФенди (язаджия),. 
д^Ьто писалъ на българетЬ прошения, сжщо и погърчения* 
българинъ Енакь Сарафинътъ, защото симпатизиралъ на. 
българетЬ и пр. Хасанъ-паша, Солунский паша, който се 
бЬше случилъ тукъ, се оказа особенно дов-Ьрчивъ къмъ 
гръцкит^в интриги. На гръцкитЬ силогошки каси скжпо е 
струвало това д^Ьло, но пакъ и блЬскаво за тЬхъ се извърши 
то. Около 200 к^щи се отрекохж, отъ Св. Екзархия, още 
когато се започнж. тая злочеста случка. Училището биде 
затворено. И при СараФОва то бидвало затваряно три 
пжти. СлЬдъ врЬме, когато се отвори пакъ училището и се 
събрахж. пансионери, до клпцата на Найдо се въздигнж 
една сграда за классни стаи. Но гърцит4 усп^Ьхж датурЕ&тъ* 
ключъ на т^Ьзи стаи. Като не см^Ьяхж да влизатъ въ тЪхъ, 
учителитЬ събрахж дЬцата да имъ пргЬподаватъ въ единъ-
тъменъ зимникъ, д^Ьто сега се помЬщава трапезарията на 
СЬрския български пансионъ. Пр^Ьзъ 1887/8 г. се е пр4~ 
подавало въ спалнит*Ь. СлЬдъ гол-Ьми трудове само се отво-
рихж класснит^Ь стаи и се започнж пр^Ьподаванието въ тЬхъ . 
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Та и до сега владиката, подбужданъ отъ силлогоса, по-
стоянно дава заявления противъ българското училище — 
по 5 — 6 поне на годшаата. 

Въ настояще врЪме СараФОвъ е въ България, Мавро-
диевъ се занимава съ частна работа въ Петричъ, Апосто-
лиди, старъ, боленъ, изнемощйлъ, живйе въ^ ОЬръ. Общи-
ната е сега твърд^Ь слаба. Сички граждане сж изпоплашени. 
И до сега приказватъ за страхотиит^Ь, които еж. испитали 
българет^Ь по онова врЪме. ГЦомъ се отвори разговоръ по 
борбата съ гърцит^Ь, и р^Ьчешъ да укоришъ сЬрскитЬ об-
щинари въ апатия и да ги обвинишъ за неусп^Ьхътъ на бъл-
гарщината въ ОЬрско, изеднъжъ ще ви запушжтъ устата 
съ разказа за тия страхотии. Обвиняватъ тая разнебитена 
община въ отсжтствие на патриотизъмъ Отъ изв^Ьстна то-
чка зр-Ьние тя е за похвала. Почти сички общинари сж били 
клеветени оть гърцит-Ь, почти сички сж. били затваряни или 
влачени по сждилища, ругани отъ посл^Ьднит^Ь гърци и зап-
тиета. Какво насърдчение за дЪятелность, какъвъ куражъ 
за другитЬ българе, които припознаватъ патрияршията 
и сж зели да се гърчехжтъ? Достатъчно е, че тЪзи общи-
нари испов^Ьдватъ народносьта си и работажтъ за неьь. 

Найдо се страхува да викне въ кжщата си българския 
попъ, а гръцкия не го ижди. Даже Дебранет-Ь мастори 
рЪдко-р^Ьдко посЬщаватъ жалкия българский нараклисъ, 
който осв^Ьнъ че по изгледа си е йсаленъ, но е съсипанъ и съ 
това, че гърцитЪ, за да го лишжтъ отъ посЪтители и доходъ, 
построихж близу до него една хубава църква. Жената на 
Тодора Велешанецътъ съ страхъ и трепетъ заминж прЬди 
два м-Ьсеца въ С^Ьръ, за да прибере изгнилата стока на мжжа 
си отъ затворения пр^Ьзъ толкова години дукянъ и да про-
даде щото е възможно: мжжътъ се страхува да се м-Ьрне 
в ъ СЬръ. Гърцкит^Ь интриги н^Ьматъ край. Единъ отъ по-
виднит-Ь български д-Ьятели, Златанъ Валъкчията, гърцит^Ь 
не еднъжъ се опитахж. да опропастжтъ и, като не сж, мо-
гли, тЬ С2Б. му прЬдлагали ежегодипшо възнаграждение отъ 
силлогосътъ, само да се отр^Ьче да работи ср^Ьщу Фанари-
отското робство. Гърцит-Ь не дозволявахж на бълтаретЪ да 
си отд-Ьлк&тъ едно м^Ьсто за гробища; и до днесъ още това 
извоювано м^Ьсто стои незаградено. Вълненията по тоя по-
водъ бЪхж Сх^щи сблъсквания. 
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А ето какъ д-Ьйствуватъ с-Ьрекит^Ь гърци съ селата. 
Поповъ Иванъ, родомъ отъ Горна-Джумая, се назначи за 
учитель въ Калапоть (Зъхненско) за пр-Ьзъ 1889 год. Съ 
голЗши маки бЪхж изд^Ьйствували българетгЬ разргЬшение 
за отваряние на свое училище въ това село. Тр^Ьбва да не 
забравяме, ч:е никой другъ осв-Ьнъ селянет^Ь не може да дЗш-
ствува пр^Ьдъ влаетит^Ь за отваряньеучилище, и че въ С^Ьрско 
никой другъ освЪнъ гръцкитЬ общини, а особенно общи-
ната въ С^Ьръ не ще да имъ прави спънки, защото тя е пб-
силна тука, отъ колкото коя да е гръцка община въ кой 
да е градъ въ Елада. Учительтъ отива въ селото, — това 
ставало въ послгЬднитгЬ числа на августъ, — за да се опо-
знае съ селото и да си прЪмисли за начина на нарежданието 
на училището. Но владиката отъ С^Ьръ, който не е можалъ 
да противостои въ свое вр-Ьме на справедливото чувство 
на турцитгЬ и да въспрЪчи на издаванието разр^Ьшение, 
още не се отчайва. Той наклеветва Попова като опасенъ 
човЪкъ пр^Ьдъ властитгЬ, и 30 души заптиета докарватъ По-
пова въ Зиляхово, дЪто е управлението на Зъхненский кай-
макамлъкъ. Тамъ той пр^Ьлежалъ 11/2 день въ затворъ и, 
щомъ му се разгледало д^Ьлото, билъ отпуснжтъ. Но раз-
бира се, сл^Ьдъ това не му се догцЬло вече да отиде въ Ка-
лапоть. Та и други 1гЬкой надали ще иоиска. 

Едничко българско училище въ сЬрскит-Ь многобройни 
български села имаме въ Горно-Броди, село съ пбвече отъ 
700 кжщи. И какво не сж пр-Ьтърп^Ьли брождане за това 
си училище? Азъ ще разкажж тая история, т-Ьсно свързана 
съ С^Ьрската, и с^Ький ще се уб^Ьди, че желанието на про-
стия български народъ да се учи и моли Богу на родния 
си езикъ е гол^Ьмо, но спънкит-Ь, които му правтжтъ гър~ 
цит^Ь, сж непр^Ьодолими. Българското училище и славен-
ското богослужение въ такива села се е въвело и уц-Ьл^Ьло 
само сл4дъ извЪстни жъртви. Още въ 1860 г., кокто по-
МНЕЬТЪ мнозина селяне, въ Горно-Броди е имало особенно 
пом^Ьщение, д^Ьто даскалитЪ селачи сж учили д^Ьцата да че-
т ^ т ъ български и гръцки. Вь черковата се п^Ьло и гръцки, 
и български, български — пбмалко, защото н^Ьмало черковни 
книги, та пЪли само това, що знаяли наустъ. Въ 1872 г. 
селянетЪ си хващатъ учитель Никола Падаровъ отъ Гайта-
ниново (Неврокопско), който съв-Ьстно и ревностно си испъл-
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нявалъ длъжностьта. При негово вр^Ьме, поради едно осо-
бенно приключение, се явяватъ гъркомани въ селото. Пра-
вителството, както често се случва, дало на селянет^Ь сами 
да си расхвърлкьтъ ошура (десетъка). Н/Ьколцина отъ чор-
баджиит^Ь се заематъ за това и, като внасятъ на правител-
ството събранит^Ь суми, били изобличени въ укривание на 
една гол^Ьма часть. Т-Ь припадатъ съ молба къмъ владиката, 
всесилния въ С^Ьръ, и той се зема да ги отърве отъ пр-Ьсжда, 
като ги насилва да му даджтъ подписъ, че ще 6/йдж.тъ до 
смъртьта си пр-Ьдадени нему, т. е. ще бжд,жтъ гъркомани. 
Така се явяватъ въ Броди ревностни испълнители на запо-
вЪдит^Ь на владиката. Отъ т^Ьхъ найвърлия душманинъ на 
българщината е Дймитъръ иопъ Антоновъ, който станл* и 
мюдюръ. Селянет-Ь ги б^Ьше страшно ядъ на тЪзи чорба-
джии изедници, които искахж, да имъ запов^Ьдватъ. Оказа 
се, че селянет^Ь не щжтъ да бжджтъ овце. Случвало се, щомъ 
ъгЬкой отъ чорбаджиитгЬ проговори по гръцки, боя не закъс-
н-Ьваше да посл^Ьдва. Ц-Ьла година не сж дали на гърко-
манитгЬ да се причесттжтъ отъ светит^Ь тайни, та сж ги при-
нудили да ХОДЕЖТЪ въ Долно-Броди, Каланоть и др. Това 
е една крайность, която тр-Ьбва да осждимъ, и понеже за 
н е ж ми разказва сжщото лице, отъ което прЬдавамъ и цЪлия 
разказъ за Бродското възраждание, не искамъ да Е& пр^Ьмълчж. 
Тая крфйность свидгЬтелствува за озлобението на селянет^Ь 
по поводъ на това, че тЪ виждатъ своит-Ь сънародници да 
измгЬняватъ своята народность. Въ сЬкой случай; подобни 
докачения гъркоманит^Ь търпкьтъ р^Ьдко, па и не е възможно 
инакъ. Гъркоманит^Ь сж ПОСИЛНИ, И когато сж по малобройни, 
пр-Ьди всичко затова, че на тгЬхна страна сж интрипггЬ и 
владиката. Но скоро настанж вр^Ьме да възтържествува въ 
Броди гъркоманството. Въ врЪме на възстанията въ Б ъ л -
гария ревностния учитель Падаровъ, който поддържаше 
духъ бодъръ у селянет-Ь, оетави Броди, защото се боеше 
отъ клевети отъ гърцит^Ь. Появихж се около границата ко-
мити, между т^Ьхъ нйколцина и отъ Броди. Селянет^Ь се 
обвинявахйх отъ гъркоманитЪ въ сношение съ комитит^Ь. Мно-
зина бидохж испратени на заточение въ Мала-Азия. Отъ 
т^Ьхъ заслужва да се спомене хаджи Димко. ГъркоманитЪ 
параснжхж по количество — ясно е защо: който не желаеше 
да бжде наклеветюнъ, тр^Ьбваше да се нарича гръкъ. Силло-
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госътъ отвори гръцко училище, българското се затвори. 
Когато се позабрави възстанието, и въ С-Ьръ се отвори бъл-
гарско училище, брождане се съвзехж,. Т̂ Ь се съв^твахл^ съ 
сЬрскитй учители — П. СараФОвъ, Д. Мавродиевъ^ и като 
се исписахж до 200 души, избрахж. 20 души подостойни 
и съ 40 лири ги пратихж въ С4ръ да искатъ отъ влас-
титЪ разр-Ьшение да си отворкьтъ училище независеще отъ 
владиката. За учитель се тъкм^Ьше Ат. Голешовалията, но 
по несполуката съ бродското училище той останж въ СЬръ. 
Гърцит^Ь наклеветихж селянет^Ь, че т̂ Ь въ съгласие съ СЬр-
скитЬ учителн замислюватъ измЪна на правителството, че 
иматъ политически пр-Ьговори съ правителството въ Бъл-
гарското Княжество, че СараФОвъ, Мавродиевъ и др. под-
буждали селянет-Ь. И до тЬзи низки интриги сЬрскитЬ гърци 
приб^Ьгнжхж, само да не допуснжтъ да напр^Ьдне българ-
щината въ С-Ьрско. По това вр^Ьме въ С-Ьръ се случй, както 
казахме, Хасанъ паша, който зема страната на гърцитЬ, 
които не жалк&тъ ср^Ьдства за такива работи. Не само въ 
С^Ьръ, но и въ Демиръ-Хисаръ сжществуватъ общества, 
които капитала си (въ Демиръ-Хисаръ около 1000 лири, а 
въ СЬръ — много повече) употрЪбяватъ за такива козно-
д-Ьйства и за поддържанье учители. Владиката заедно съ па-
шата заплашва селянет^Ь, че имъ се пада тежко наказание, 
но че той ги съжалява, и, за да се спасгжтъ, трЬбва да 
хвърлжт-Ь обвинението върху сЬрскит-Ь учители. Н^Ькои отъ 
брожданет^Ь се поддадохж и оклеветихж учителит^Ь, та под-
държахж съ туй гърцкитЪ интриги и улеснихж. пр^Ьсждата 
за заточение на учителит^Ь. Двамина само отъ брожданет^Ь: 
ТрандаФилъ и Атанасъ Коджабашията не се подадохж на 
измамата на владиката и отидохж. заедно съ учителит^Ь на 
заточение. Отъ Солунъ тЪ бидохж испратени въ Мала-Азия 
въ С , д^Ьто Атанасъ умр^Ь. Едва на 1888 г. селянетЬ ио-
искахж съд-Ьйствието на св. Екзархия за отварянье училигце. 
Дадохж имъ се отъ Св. Екзархия двамина учители — Марко 
Маламишев7:> и Г . Димитровъ (отъ Неврокопско), но тЪ тр-Ьб-
ваше ц^Ьла година да пр^Ьседк&тъ въ С-Ьръ, да чакатъ раз-
р^Ьшение отъ правителството за отварянье училището. Нищо 
не значи, че селянет^Ь искахж сами училище, че правител-
ството, споредъ закошггЬ, трЬбваше да ги удовлетвори: гър-
цит-Ь давахж всевъзможни заявления; не жал^Ьхж пари за 
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подкупъ, само и само да въспр-Ьча&тъ. На слгЬд. година 
Екзархията назначи за учители П. Стамболиевъ, бро-
жданинъ, свършилъ въ Солунъ, и Спасъ Прокоповъ отъ 
Гайтаниново, но т-Ь ртзгубихж. годината си. На иървия отъ 
т^Ьхъ се даде впрочемъ друго назначение1). Едвамъ въ края 
на 1889 год. брождане, сл-Ьдъ дълговр-Ьменни лутания въ 
С^Ьръ и Солуйъ се сдобих^ пакъ съ българско училище. 
Още пр^Ьзъ 1-ия м^Ьсецъ на сжществуванието си се показа, 
колко е било потр^Ьбно за селянет^Ь това училище, и колко 
е било важно за гражданет-Ь да не допуснжтъ отварянието 
жу: повече отъ 80 ученика избйгахж отъ гръцкото учи-
лище. При все това Вроди си стои подъ зависимость отъ Пат-
рияршията. См-Ьлостьта на селянетЪ не отива др тамъ, дЪто 
р^Ьшително да се отрекж.тъ отъ умразния си владика. 

Съ голЪма ярость се е обрушвало гръцкото интриган-
ство и възъ българет^Ь въ разложско, отъ дгЬто сж били 
грабвани и затваряня по клевета мнозина граждане и учи-
тели, пргЬдадени на своята народность. 

Учителит^Ь отъ Петричъ сжщо сж били докарвани въ 
С^Ьръ и запирани въ тъмница. Отъ Баркли-Джумая самитЬ. 
жители, които сж се признавали за българе, сж. били закар-
вани подъ арестъ въ С^Ьръ. Отъ Мелникъ е билъ закар-
ванъ най-д^Ьятелниятъ общинарь Костадинъ Калиманцалията 
(„даскалътъ"). Пр-Ьди нЪколко години селянет-Ь отъ мел-
нишкит-Ь села си имали община, която се събирала въ С^Ьръ 
и разглеждала училищнит^Ь си работи, главявала учители 
и пр. Сега го н^Ьма това. Мелнишката община е слаба. Града 
е ц-Ьлъ гърцки, защото тукъ има отъ старо вр^Ьме гръ-
цки Фамилии, а селянет^Ь които се заселяватъ, се лесно гър-
ч м ъ , Владиката, старецъ съ византийски духъ, знае да 
кроти селянет^Ь. Той е привл^Ькълъ напосл-Ьдъкъ и Кали-
манцалията, който му държи политиката. Калиманцалията 
е работилъ прЪди поенергично. Отъ Долний Порой, д-Ьто 
българско училище се отворило на 1872 г., още въ вр-Ь-

1) Който не знае, колко. е м^чно да се изд^вйствува разр-вшително за отваряние 
училище, може да му дойде чудно, защо се нчзначаватъ учители, пр-Ьди да се получи 
таквозъ разр-вшение. Работата е, че, като се д-вйсткува пр-вдъ властитв, тръ-бва да 
се пръдставхж/гъ пр^вдъ т^вхъ и самитв учители. За да се ивбвгн^тъ недоразумъчшята, 
тръбви пакъ да заб-влежимъ, че Екзархията или коя да е екзархийска българска об-
щина не пръдлага на селянетФ, първа съдвйствието си въ издЪйствуванието разрв-
шително за отваряние българско училище. Толкова повече се пази това, когато се-
лото е патрияршеско, защото инакъ обвиненията отъ гърцитъ* ще бждлтъ безм-врни. 
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мето на екзарха Антимъ бчЬхж закарани въ Демиръ Хисаръ 
й отъ тамъ въ Цариградъ учительтъ Атанасъ Хаджиовъ 
и попъ Илия, а по сетнгЬ, на 1875 г. пакъ сжщит-Ь и още 
Бояджи Иванъ и Илия X. Христовъ бидохж закарани кой 
въ Солунъ, кой въ Демиръ Хисаръ. Тогава и училището 
се затвори. Повторно се отвори оно на 1883 год. 

Бъ Неврокопско, както е изггЬстяо, ние имаме доста учи-
лища, и българщината стои добр^Ь. Но и тамъ не липсу-
ватъ случаи отъ жестоко пр-Ьсл^Ьдвание на българщината. 
За прим^Ьръ ще земемъ селото Старчища, 8 ч. на ю.-и. отъ 
Неврокопъ. Само 11 кжщи, приблизително г/7 отъ българ-
скит^Ь, сж гъркомански, но т^Ьхъ ги подсъскватъ седмина 
чисти гърци, които подгр^Ьватъ омразата между т^Ьхъ и ония 
българе, които припознаватъ Екзархията. На 1861 г. селя-
нет^Ь си повдигнжли сграда за училище и си поддържали 
учитель отъ общината, но се учили по гърцки1). На 1875 г. 
общината р^Ьши да въведе българский езикъ въ учили-
щето и уславя за учитель Атанаса Рущановъ. Владиката 
и н^Ьколцина гъркомани се възпротивили страшно на това 
нововедение. Отваря се отчаяна борба. Клевети, глобявания 
— п/Ьли три години. Владиката дохождалъ нЪколко п ^ т и 
съ заптиета, за да наплаши еелянет^Ь и да земе черквата 
II училището. Той сполучилъ най-сетн^Ь въ това, и гърко-
манит^Ь, ако ц много по-малобройни отъ екзархиститЪ сж 
притежатели на тия сгради. Но и лишени отъ черква и учи-
лище, българет-Ь екзархисти си стокьтъ въ болшинство и 
продължаватъ да се учжтъ по български. 

Пр^Ьди да пртЬминж къмъ Солунско, ще приведж два-
три примЪра отъ Костурско. Зелениче, чисто българско село 
въ Леринската епархия, се отказва отъ владиката. и на 
часътъ иървенцитЪ селяне бидохд-х затворени. Владиката 
даваше мило за драго, само и само да повЪрватъ на клеве-
тит^Ь му и да д ъ р ж ^ т ъ пб-дълго затворенит^Ь. Отъ селската 
каса се изхарчих^ до 160 лири за поддържка на постра-
далит^Ь. Разбира се, селянетЪ сж се отказали отъ нам4-
рението си и се потаватъ сега. Три приключения сж при-
м^Ьръ за Загоричене, селяне отъ Загорйчане (село съ 560 
кжщи въ Костурско). ТЪ сж много отворени селяне, тъй 

*) Такива случаи, — българско село да си поддържа само учителъ, който да ги 
учи ио гьрцки, — днесъ иочти нтша. 
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като сж видвали св^Ьтъ. При всичкото си обаче горещо же-
лание да се отметнжтъ отъ владиката, т-Ь не смЪньтъ да 
испълнжтъ това, като се 6ОЕ&ТЪ отъ гъркоманит-Ь въ се-
лото си. Силогосътъ, осв^Ьнъ че ноддържа тукъ двама учи-
теля и една учителка, плаща и по 5—6 лири годишно на 
н^Ькои отъ първенцит^Ь гъркомани. 

Въ близкитЪ къмъ Солунъ градове и села, като Во-
денъ, Енидже-Вардаръ, Дойранъ, Гевгелия, Богданци и пр. 
гърцизмътъ се държи толкова яко, д^Ьто и до днесъ имаме 
гъркомански общини покрай българскитй. Тия дгЬста ни 
прЪдставятъ естественъ нр-Ьходъ къмъ ония градове, д^Ьто 
и въ тъмнит^Ь вр-Ьмена се е запазвало пб-добр^Ь славенското 
богослужение и обучение. Ето защо въ южно-македонскитЪ 
градове и села изискували сж гол^Ьми жертви и за това 
малко, което е извоювала тукъ българщината. Тукъ мо-
жемъ най-добр^Ь да се уб^Ьдимъ, че, д:Ьто покрай екзархи-
стит^Ь сжществуватъ още гъркомани (патриархисти), тамъ 
посл^Ьднит^Ь сж. въ малко колйчество, но при все това при-
тежаватъ църквит^Ь и общественит^Ь имоти. Ония граждане, 
които сж се оттегляли отъ гъркоманитЪ, сж употр-Ьбя-
вали страшни усилия, за да пр^Ьвземл^тъ отъ т^Ьхъ поне 
такъва часть отъ имотитгЬ, каквато имъ се пада, Въ Воденъ 
С/Тх ставали сблъсквания вжтрЪ въ черквата. Самия кайма-
каминъ, увл^Ьченъ отъ борбата, се е явилъ въ черква и 
билъ изтиканъ отъ н/Ьколко граждане. И въ настояще вр^Ьме 
гъркоманет^Ь притежаватъ въ Воденъ всичкит^Ь черкви, а бъл-
гарет^Ь — само една. Въ Дойранъ екзархийскит^Ь българе, 
които сж 6 ижти по-мнсгобройни отъ гъркоманитгЬ (около 
4000 д)ши) , иматъ единъ бгЬденъ параклисецъ, когато гър-
команит^Ь сж задържали хубавата черква. Въ К у к у ш ъ чер-
квит^Ь сж въ ржц^Ьт^Ь на католицит^Ь, които се ползуватъ 
и отъ доходит^Ь отъ тгЬхъ, та поддържатъ отчасти съ т^Ьхъ 
петимата учители въ трикласспото си училище. Сжщото е 
и въ Гевгелия и т. н. 

Въ Дойрапъ отд^Ьлението на повечето българе отъ Па-
триаршията посл^Ьдва само на 1881 г., при всичко че и до 
това вр^Ьме се е проявявало българското съзнание, така 
напр. пр^Ьггодавало се е по български. За допълнение на ка-
заното въ Книжици III, 33, тр-Ьбва да се съобщи сл^Ьдното. 
Около 1871 г., когато е учителствувалъ по български Стоя-
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новъ (родомъ отъ Скопйе) съ помощника сп Христо Телети-
новъ, дойранецъ, мнозина отъ ония, които поддържали бъл-
гарщината, били закарани въ Солунъ: Киро Ристенинъ (сега 
покойникъ), Чилимановъ (сжщо иокойникъ), Костичка, Яко 
ДехМирджи и др. Училището биде затворено до 1881 г. 

Както вижда читательтъ, възрождението на българ-
щината въ Солунско датува по-откол^Ь, нежели както. би 
нргЬдполагалъ чов-Ькъ сждейки по сегангаия вървежъ на 
работата. Пр^Ьзъ 1876—80 гг. учебното ни д-Ьло пр-ЬтърпЪ 
тука ударъ, отъ който нгЬкои м-Ьстности и до сега не мо-
г ^ т ъ се поирави. Така е напр» съ Струмица. Днесъ тука 
н^Ьмаме българско училище, и българет^Ь, като помнжтъ 
гоиенията, съ които се е затворило оно, ги страхъ енерги-
чееки да се заловтжтъ за отварянето му отново. Благода-
рение на съдЪйствието на Шулевци (отъ Велесъ) и др,, 
пр-Ьди Струмишкото гонение е имало български училища 
и по селата: Робово, Дабиля, Василево, Водоча, Панчео. 
Въ Новосело Димко X. Пановъ е изд^Ьйствувалъ още около 
1866 г. да се пр^Ьподава по български въ училището и да 
се пЪе по славенски въ черквата. Днесъ турскитЬ власти 
з н а ж т ъ , че не тр-Ьбва да вЪрватъ гърцкит^Ь интриги, и че 
нашето учебно дгЬло не е вр-Ьдно на интереситй на дър-
жавата, и тр-Ьбва туй да съзнакьтъ и струмичане. 

Като оставимъ за сега Гевгелия, д^Ьто борбата съ гър-
цит^Ь още не е свършена, както и по другит^Ь тука споме-
нувани мЪста, ще поговоримъ за възраждането на българ-
щината въ Богданци, голЪмо село, което пр^Ьди отварянето 
на желЪзноижтната станция въ Гевгелия, бгЬше въ всички. 
отношения по-важенъ пунктъ отъ колко Гевгелия, днешното 
седалище на каймаканина. Богданци се намира на 2 ч. нас.-и. 
отъ Гевгелия, сл^Ьд. на ажтцото растояние и отъ желгЬзно-
пжтната линия. Има не пб-малко отъ 600 к&щи, около 3500 
души; 200 кжщи сж турски, 400 — български, отъ послЪд-
нит^ Екзархията припознаватъ 200 кжщи, гъркомански сж 
150 к., а католишки — 50. Възрождението на Вогданци датира 
отъ 1865 г., но сЬмето на любовь къмъ родниятъ езикъ е било 
посЬяно на 1861 г. ; когато владиката хаджи Партений казалъ 
въчеркванаславенски „Святьш Боже ц ! . . . П ъ р в ъ захванжлъ 
да пр^Ьподава на български Ангото Амповъ. Владиката заедно 
съ н^Ьколцина гъркомани отъ селянет-Ь се въсиротивява на 
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българското обучение. ПослЬдвали сблъсквания, арести. Мно-
зина били закарани въ Кукушъ , — тогава Богданци бЬше 
подъ Кукушъ . За оевобождение на затворенитЬ искахж се 
срЬдства. Най-много е помагалъ парично „дЬдото" Стойко 
Шапкаревъ и Яко ГПапкаревъ. СлЬдъ Ангото българский 
учитель е билъ Георгий Костадиновъ („Франго") до 1879 г. 
Отъ тая година учителствува Траянъ Кантарджиевъ отъ 
ПршгЬиъ. За да забрани селянетЬ отъ постояннитЬ прЬ-
слЬдвания, въ 1879 г. дохожда дЬдо Нилъ и склонява гн 
да прЬминжтъ подъ защитата на католическа Европа, като 
обЬщак&тъ само да признаватъ за църковенъ глава папата, 
безъ да си измЬняватъ вЬрата и обичаитЬ. Направих^ си 
параклисецъ — барака. СлЬдъ двЬ години тя изгорЬла. Въ 
1882 г. дохожда за учитель Хр. Бракаловъ родомъ отъ Ка-
лоФеръ. При него се туря основата за новата черква, която 
е сега въ ржцЬтЬ на католицитЬ. Не искаралъ ни една го-
дина учителствуванье, Бракаловъ биде наклеветенъ отъ гър-
команитЬ, които издЬйствувахж да го испратЕьтъ на зато-
чение въ Еменъ. СлЬдъ него учителствува Иванъ Атана-
совъ, сегашния българский свещеникъ въ Мачуково. Н а 
1884 г. една часть отъ богданчане, като имъ бЬше дотег-
нжлъ натрапения католицизмъ, прЬминжхж. подъ вЬдом-
ството на Св. Екзархия. Водитель на народа бЬше Делйо 
Къркаляшевъ. За учитель зехж. Алексо Анастасевъ (о.тъ Не-
готино), комуто плащахж съ пособие отъ Св. Екзархия, а 
за попъ — попъ Христо Чоновъ отъ Мачуково. Но скоро 
тия послЬднитЬ (Анастасевъ и попъ Христо) заедно съ нЬ-
колко първенци отъ селянетЬ бидохж закарани въ Солунъ. 
Между тЬхъ бЬхж. и петимата братя Къркаляшеви. ТЬ се-
дЬхж 8 мЬсеци въ затворъ. Подиръ това екзархиститЬ двЬ 
години оставахж, безъ черква, безъ училйще и безъ све-
щеникъ. МъртъвцитЬ сж остаяли по нЬколко дни незаро-
вени, д Ь ц а т а — некръщавани. Едвамъ на 1886 г. се снаб-
дих-Ух селянетЬ съ свещеникъ, и Янко Хр. Шапкаровъ от-
ворилъ училището. То се пом^Ьстявало у Делйо Къркаля-
шевъ. На 1887 г. селянетЬ си направихж сграда за учи-
лище и единъ бЬденъ параклисъ. ПрЬзъ 1889/90 г. бъл-
гарското екзархийско училище се иосЬщава отъ 130 уче-
ници, раздЬлени на 4 отдЪления и 1 классъ. ПрЬподаватъ 
двама учители, единиятъ Г . Трайчевъ, родомъ отъ При-
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лтшъ, е свършилъ въ Солунската гимназия. Гъркоманитт, 
иматъ освтлгъ мжжско, още и дт,вическо училище, което, 
по нт,мане у екзархийскитт, българе дт,в. учил., се пост,-
щава отъ тт,хни момичета. Въ мжжското гърцко училище, 
състояще отъ 5 отдт,ления съ 2 учители, ХОДЕБТЪ ДО 50 
ученика, а въ дЪвическото, дт,то има една учителка ; — до 
40 момичета. Гъркоманитт, притежаватъ старата черква, 
иматъ 2 попа. Католицитт, иматъ мжжко училище съ 1 
учитель, 15 ученика. Свещеницитт, имъ с ^ достатъчно 
— сжщо двамина на 50 кжщи. 

Въ Мачуково, сжщо тъй Гевгелийско село (около 200 
кжщи) сж. ставали недотамъ приятни приключения съ при-
върженцитт, на Екзархията и на българския езикъ. На 
1880 (1881?) попъ Тома отвори тукъ училище, и гърцитт, 
и гъркоманитт, подигнжхж срт,щу него обвинения. Когато 
се канили да го арестуватъ, той избт,галъ въ Солунъ и 
тукъ, за да се избави отъ лежане въ тъмница, припаднжлъ 
съ молба за застдшничество до Младена и обт,щалъ му да 
стане католикъ. Той си останж обаче иравославенъ, избт,г-
ващемъ случая да служи съ Младена по униятския обредъ. 
Попъ Тома биде още два ЩЙ.ТИ ирт,слт,дванъ. На 1885 г. 
11 май той биде затворенъ като прт,дст,датель на Гевге-
лийската българска община, все по поводъ иа народнитт, ра-
боти. Третий пжть сж. го арестували елт,дъ завръщанието 
му отъ пй\тувание въ България, отъ дт,то билъ донесълъ 
нт,колко български книги, разбира се, невинни. По въпро-
сътъ, пакъ за черквата, и до днесъ несвършенъ, имало е 
затворени до 12 души: попъ Христо Чоновъ, погорт, спо-
менжтъ по възражданието въ Богданци, попъ Христо Ико-
номовъ, селянетт,: Михаилъ и Сава ИОСИФОВИ, Дели-Янковъ, 
Д. Ковачовъ, Дели-Бояджиевъ (Узуновъ), Христо Полизовъ, 
Никола Ташевъ, Димитъръ Московъ, Георгйй Кискиновъ, 
Стойко Митевъ. Сичкитт, тт, сж прт,лежали въ тъмница 
около 8 мт,сеца, въ туй число 3 недт,ли въ Солунъ. Попъ 
Христо е лежалъ всичко 2 мт,сеца. 

Негованъ1) е едно отъ голт,митт, села въ Солунъ. Т у к ъ 
въ настояще врт,ме има 200 български екзархийски кжщи, 

*) Турцитъ1 му казватъ Лигованъ. Дали не е ибправо да иишемъ Н-Ъгованъ ? Въ 
Неагушъ, гдйто ударението нада възъ 1-ия слогъ, чуваме ясно еа въ тоя слогъ. Гър-
цитъ1 и власитт> сж. зачували това произношение на Ъ, когато въ свверна Македония 
е изгубено: Негугт. 



КРАТКА ГАСПГАВИЯ 110 ЕТНОГГАФИЯТА НА МАКЕДОНИЯ- ^ 9 9 

130 гъркомански и 50 турски. Това село, както и Зарово, 
<зе е отрекло отъ Патриаршията въ вр^Ьмето на валийството 
на Митхадъ-паша, при когото билъ въ Солунъ владика 
НеоФИТъ, изв^Ьстния върлъ гонитель на българщината въ 
Търново. За жалость, между селянетй отеднъжъ се обра-
зували партии. Борбата започва отъ 1874 год. До пр^Ьди 
8 години въ Негованъ почти сички българе припознавахтгх 
Екзархията. Както нас-ЬкждЪ, така и тукъ сл-Ьдъ русеко-
турската война гърцит^Ь зехж посилно да интригуватъ. 
Владиката отвори една гъркоманска партия, малка, но силна, 
и съ постояннит-Ь си интриги докарва селянет-Ь до съсип-
ване. Както обикновенно, и тукъ гъркоманската партия 
състояла отъ шЬколко чорбаджии, които сж. били въ близки 
връзки съ владиката. Съ помощьта на заптиета владиката 
отнелъ отъ екзархийската иартия черквата, а сетн^Ь — и 
училището. Д-Ьцата били испждени съ бой отъ стаит-Ь на 
училището; заптиетата извадили голи саби. Българо-екзар-
хийската партия съ трудъ сполучи да си изд-Ьйствува раз-
рЪшение за отваряние новъ параклисъ, но пакъ посл-Ьд-
вахж за нея нови б^Ьди. Коджабашията Шймо Аризановъ, 
върлъ гъркоманинъ, страшно б^Ьше недоволенъ, зад^Ьто се 
отвори параклисътъ. Когато екзархийскит^Ь кжщи изл^Ьзохж. 
помногобройни, той се страшно ядосалъ. Случайио умира. 
ГъркоманитЪ наб^Ьдяватъ екзархийскит^Ь българе, че сж го 
отровили. Намира се лъжесвид^Ьтель — Митре клисарьтъ. 
Той билъ чулъ у ж ъ вечерьта ср^Ьщу деньтъ на смъртьта 
на Шимо, че въ кръчмата на Стою Маджаровъ (братъ на 
попъ Иванъ Маджаровъ) говорили, че Шимо билъ отровенъ. 
Числото на обвиняемит^Ь достигнж.ло на 80 души. Гърцит^Ь 
отъ Солунъ сж. намислили съвсгЬмъ да искорешжтъ българ-
щината отъ селото. И жената на Стою е била докарана 
въ Солунската темница. На сегашния Негованский попъ 
Илия баща му закарали въ Солунъ, брата му — въ «Лагадина. 
И то добр^Ь, че лъжата изл^Ьзе на яв^Ь, и селянет^Ь се отър-
вахж само съ бой, истиндаци и кратко прЪбивание въ тъм-
ницата. Стою пр^Ьлежа 6 мЪсеца. Но духътъ на селянет^Ь 
отпаднж. Който не искаше да бжд$ пр^Ьсл^Ьдванъ, прину-
денъ б-Ьше да се казва за гръкъ и да припознаоа Патри-
аршията. При всичко че н сега повечкото кжщи въ Него-
ванъ припознаватъ Екзархията (искренни и ревностни гър-
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комани има само около 30 души), но вече българщината 
тамъ не е оная, каквато е била пр-Ьди години. Една скромна 
кдицица на попъ Иванъ Мад^каровъ служи за параклисецъ 
и училище. Ужасенъ изгледъ. Неправилнит4 дебели греди 
на тавана стърчж/гъ до главата ти ; жалкит4 прозорци да-
ватъ нЪкаква бл^Ьда св^Ьтлина, и поради това се спрЪпи-
нашъ и иадашъ по дупкит^Ь и бърчинкит4, които прЪд-
ставя подътъ, непокритъ съ нищо осв^Ьнъ пръсть. Ката-
комбит^Ь ще сж били по приятни на гледъ отъ това учи-
лище-параклисъ. Тазгодишния учитель Георгиевъ Димитръ 
е свършилъ педагогическото отдЪление при Солунската 
Българска Гимназия, родомъ е отъ селото. И пр^Ьди него 
е имало добри учители, като Д. Галевъ, Изовъ и др. Захо, 
единъ отъ пр-Ьдишнит^Ь учители, сега е ханджия; той е 
събуденичъкъ българинъ. 

Гърцит^Ь искатъ да се обезпечжтъ и отъ ония българ-
чета изъ солунскитЪ села, които се учжтъ въ Солунската 
гимназия: като се напоштъ съ българския духъ, мислкк.тъ 
си тгЬ, т^Ьзи момчета могжтъ да наговоржтъ свопт-Ь съоте-
чественици да се откажжтъ отъ гърцизма. Така отъ Сухо 
— голЪмо село съ повече българе — до 350 кдпци, единъ 
отъ влиятелнит^Ь Дъмбалаковци пращаше сина си Александра 
въ Солунската гимназия. Но още пр^Ьди да вл^Ьзе въ 4-й 
классъ, ученикътъ тр^Ьбваше да се оттегли отъ училището г 
защото баща му биде съсЬченъ отъ гавазина си на парчета,, 
споредъ както го б-Ьхж, научили гъркоманит-Ь. Сега младия 
Дъмбалаковъ е отпаднжлъ материялно и се занимава съ 
кондураджийство. 

И въ самия Солунъ, за очудвание даже на насъ бъл-
гарет^Ь, възражданието се е започш&ло много рано и то безъ 
никакви външни побуждения. За щастие, тука осв^Ьнъ едни 
ругания и заплашвания българетгЬне сж. испатили още нищо. 
Но и тукъ минжлата година българет-Ь бЪхж докачени като 
имъ отнехж н-Ьколко отъ гробищата отъ источната страна, 
за да се закржгли м4стото на гърцкит^Ь гробища, които сж 
редомъ съ т^Ьхъ. БългарскитЪ гробища трЪбва да си тър-
СЕ&ТЪ друго мЪсто, защото сега т& сж до самото русла 
на единъ потокъ. Азъ ще приведа изцЬло и дословно 
единъ разказъ за възрождението на българщината въ Со-
лунъ, записанъ отъ единъ д^Ьятель и очевидецъ. Тоя раз-
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казъ е записанъ въ видъ на пр-Ьдисловие въ началото на 
единъ поменикъ на „пшваческиятъ" еснаФъ отъ българе 
дебрани въ Солунъ: „Плакокнижица или терзиски еснаФЪ 
Дебрани въ Солунъ". Тоя поменикъ е билъ съставенъ из-
наинапр^Ьдъ на 1817 г. отъ „н^Ьколко маистори що беха се 
нашли въ това време", а на 1841 г. имената сж прЪписани 
по гърцки, защото гърцкит^ свещеници не можали да про-
читатъ наиисанитЪ по български имена „на живи и мъртви". 
Отъ тоя посл^Ьдния прЪписъ т. е. отъ плако-книжицатау 
съ гърцки написанит-Ь имена и изваждамъ долуприведения 
разказъ. Плакокнижицата се пази у Иванча Велевъ Дебран-
чето, синъ на записувача, а указа ми ж бившия ми дру-
гарь по учителствувание въ Солунската Гимназия г. Т . 
Василиевъ, комуто изразявамъ за туй гол^Ьмата си благо-
дарность. Буквит-Ь сж по написанието си отъ типа на чер-
ковния шриФтъ, но за удобство ще ги приведж на новъ 
шриФтъ, като запазвамъ оригиналнит^Ь букви: А ( = Л ) , Ю7 
% (к' и г'). УпотргЬбението на посл^Ьднята буква не показва, 
че тя си е на м^Ьстото и изобразява сжщия звукъ, какъвто 
изобразява тя у сърбет^Ь, а показва, че отечеството на ав-
тора е имало още по онова вр-Ьме сърбски учители. Ето 
текстътъ: 

„перво почнати еснавъ терзш бул: у1) солунъ иреди 
словйе2) на тал книга йменуемаА: памАтнйца или сиоменУца 
на живи и на мертви на той благословений еснаФъ шн-
в^Ьнскш3) и словенскш АЗИКЪ И писменосъ пюдржатели 
и народолюбйви братиА и желаеми о народъство и писменосъ 
свой но нужда ради града сего именуемий солунъ како не-
навидиле това словйГ и ако да имало некои свещеникъ сиръ 
или некои попъ да зное4) да пее слав/гшскй не го оставале 
по таА прйчина претворйле памАтнГца сеА по гречески а 
тои благогювйини руФетъ5) рекомш дебренци и крушовцй: 
и кичевци6) жалееЬи на серцето си за словото си ютеческо 
ютъ денъ на денъ почнае7) да се мислатъ како да СА ПО-
трудатъ и да си направатъ некакво средство: за словота 

*) Въ оригинала на СБКЖДТ. у се изобразява чр&зъ 8, което счетохъ за излишно» 
да въспроизвождамъ. 2) Ударението твърдт. често е погрЪшно поставено. 3) Терзийский.. 
*) Забйлйжително е, че дебранетт,, живущи между други българе, смътатъ езика си за, 
„по-дебелъ" и се отучватъ отъ нт>кои особенности на говора си, между другото и отъ. 
произношението на о вм. ж и по нйкждъ1 вм. а, както тука. Но това мжчно имъ се 
удава. 5) Еснафъ. 6) Родени въ Крушево, Кичево. 7) С&що тъй характерна за дебър-
ския говоръ форма. 

Период. Списание, XXXV. п 
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си да не се изгубатъ та да си направатъ или цръква или 
некое училище и почнае малу по малу СС 1833: гюда йЗ некоп 
си ученика учена у ТОА градъ (5 некои си мона (хъ) АбанцЙА 
сиречъ чуждицъ учителъ но славлнски и тге благороднш 
терзии имале су мали деца рекле му оче1) молим (е) те учини 
нама2) мило како знаешь кнгга патипска сиречъ слав<шска 
гьлгь пш иапросто бугарска'д) научини ТИА наши дечица за 
споменъ в^Ьченъ твои и за словото да не угасне со свЪ и 
тои лубивши стар самакь4) самакъ сиречъ по гръцки име-
немъ: исаиА родомь исъ $с 5) не СА обленилъ ии спол-
Н1лъ6) желаемото на напомощнп маистори первии е биле 
€тепанови синови симонъ и алека тодоръ заФиръ цветко 
донца7) приятелн монаха того и зелъ имъ децата и имъ и8) 
учи и край ни и ц> сиотъ еснавъ зелъ децата и имъ училъ 
до 2 години и отъ тие ученици пробудиА татковците си 
и братиАта си да СА потрудатъ да си направа некои храмъ 
ине (?) училище нослово и по АЗИКОМЪ И почнае цверто9) 
да СА трудат и5 1861: до 1867 и п о теА сотвори едно мало 
девическо учнлище у единъ блароденъ10) бугаринъ именемъ 
костадинъ динго дрзиловицъ у куЬата негова учителка 
кЬерка му слаФка по запов-Ьста на ТОА время уста башн 
десподъ крушовали маисторъ ИОСИФЪ Франго Ьешко № га-
личникъ петко деспотовъ Ц5 радоища СТОАНЪ богово Ш врмнУца 
тие по перви беА маистори у еснавоте шив^Ьлски у това 
време що почна цврсто за това народное добро. А на учи-
лището преставителите поставене бе/ь тие первио Ьерке ко-
стадино вторинатъ зирателъ11) велю негревъ Сб селце трети 
ЬирАко братъ костадиновъ дрзиловицъ и> тога почна и за 
цръква да се мисли но бесъ опщина не може да би това нещо 
и соединисме12) со домоправителскиотъ помощенъ еснаФъ 
и согласихме СА совокупно и иовикахме ЙЗ народа попервете 
да направи опщина и намерисе благословно у панаиотъ 
лазаревь и тамо направи СА пръвата опщина (С 12: лица 
а туе почне да сакаатъ Ю владиката градски18) а влака14) 
владееше на това време цркви неФитъ йо владика не СА 
покр.зува, че А не ви дава народат шете гратски14) питропи 
не даватъ а нашите преставители К> народатъ т поста-

*) Отче. а) Сърби;шъ. 3) Курсивътъ е мой. 4) Монахъ — БЪ прйводъ на бълг. 
5) Втори надаирателъ. й). Отъ Русия. 7) И испълнилъ. 8) Дойчинъ. 9) Ги. 10) Цвърето, яко. 
1Г) Благороденъ. 12) Влияиие или отъ църковноелавянекия, или отъ еърбския ез. 13) По-
скоро гръцкий, отъ колко — градский. 14) Владика. 
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веш беА ТИА Ьерке динговъ ИОСИФЪ АКОВЪ (С косоврасти 
петрушъ шуковъ1) петро таиковъ ЬеАА и рекое му на ми-
трополита само ти говоришъ ни не видимо но свикои и нихъ 
тува да и чуеме ими усно така да се увЪримо и у утрешнио 
денъ даде имъ сборъ СТНА2) му да доете на 4: часо асъ 
Ье ви и повика тува да чуете усно и на утринта народште 
ни преставители и и ноидое какво що 6Ь реколъ влаката3) 
и СА сами ТИА усно СбтговориА ви нриАтели вчера (35 вла-
дикава ш сте сакале една цръква КОА да е да си пеете по 
^зикотъ ви по славАнский цръквите ни се наши сиречъ 
гречски а не севладицки да владиката не ши3) направилъ 
та да ви даетъ отъ наша страна ние немаме повече цръква 
да ви даеме направнте си и имаите си. И тога после почна на-
рода да С/А грижи црква и 1875: месеца ише денъ 25 намери бла-
гословно привременъ едно параклисъ сиречъ мало м-олебно 
цръквиче и тако купие училището на панагуда махала чрезъ 
питропите народш именемъ насте крушовецъ петрушъ 
шумко круш4) димитриА паунчовъ охритли Ьурч1А на вре-
мето уста башид керке СТОАНОВЪ СЗ врмница и това време 
опочахъ бидовите що биде и С5 сега занапретъ оставамъ 
место и други кои ке бидетъ живъ да СА неленитъ но 
остави споменъ по себе си на еснавотъ и на искрата и на 
изворотъ на глата сти5) кирилъ и методиА тил СА на из-
воръ на наши народъ що не6) наиоили со духовно про-
свещеше и со славАнска писмене съ славно имъ ИМА ДО 
вгЬка соцем н со синомъ и сти духомъ аминъ, 

1874: месеца Февруарил денъ 6: среда писахъ асъ вело 
негревъ СЗ село селце и ви СА мола що згреши да МА опро-
стите братие защо токмо единъ богъ е бесъ грехъ и пакъ 
ви СА мола и ви зарочува за искрата и изворотъ да печа-
лимъ и ТИА по насъ що ке да останатъ по добро да А 
искрата засилатъ и големъ ого7) да А направатъ и изво-
ротъ и искрата да го поотворатъ и яа реки да умножетъ 
и искрата и изворотъ (и нареки да умножетъ) и искрата и из-
воротъ е това уцеше и законотъ божш." 

Азъ приведохъ сичкия разказъ, съ ц^Ьль да се допъл-
н ж т ъ и поправкьтъ отъ пов^Ьщит^Ь нев^Ьрнит^Ь св^ЬдЪния, 
ако ги има. Въ една дописка до „Македония" 1868 г. бр. 13, 

*) Щумковъ. 2) Светинл. 3) Ни и = ни ги. 4) Крушовецъ. 5) Свети. 6) Ни, насъ. 
7) Огонъ, огънь. 
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надзирателството на солунскит4 български училища дава 
св^ЬдЪния за вървежа на учебното дЪло пр-Ьзъ 186|- г . 
Т у к ъ личи и авторътъ на гор^Ьприведената записка, само 
че е подписанъ Негревичъ. Т у к ъ се научаваме и за д р у г ъ 
единъ д^Ьятель въ Солунъ около 1850 г. — отецъ архи-
мандритъ хаджи Павелъ Божи-гробецъ. 

Македонскит^ българе, които ЖИВ^ЬЕ&ТЪ ПО градове 
мирни, заслужватъ похвалата за иепов^Ьдванието народ-
ностьта си още и по тая причина, че т4 не падатъ духомъ, 
като гледатъ, че сж. слаби, че т^Ьхъ ги не оставятъ да си 
испълняватъ религиознитЪ обичаи, че еамит-Ь имъ рели-
гиозни правдини се тъпчжтъ. Както казахме, насЬкжд^Ь д̂ Ьто* 
има гъркоманска или католическа партия, екзархийскатаг 
ако ще би и десеть пжти да е по-многобройна отъ т-Ьхъ^ 
се ще.бжде онеправдана: църквит^Ь, манастирит^Ь, както и 
доходит^Ь отъ т-Ьхъ винаги принадлежжтъ на гъркоманската 
партия. Наистина, твърд^Ь често общит4 доходи въ гърко-
манскитЪ общини ее експлоатиратъ отъ частни личности 
(отъ общинаритЪ гъркомани, — и това именно поддържа 
гъркоманството по много мгЬста), но доста е и това, че т-Ьзи 
общини сж стопанки на онуй, що е печелилъ или що е 
градилъ ц^Ьлия народъ. Не ни тр-Ьбватъ много прим^Ьри: в ъ 
самата Охридска епархия, д^Ьто гъркоманит-Ь душа бержтъ, 
тЪмъ принадлежи славния и красиворасноложения манастирь 
Св. Наумъ. Когато ьгЬкоя българска община остане безъ 
черква и съ гол^Ьми мжки си съгради новъ параклисъ РТЛИ 
църквица, тр^Ьбва съ години да ж гледа неосветена. Вла-
дици български по ц^Ьлата страна н^Ьма, а на двамина-три-
мина архимандрити, които се намиратъ по страната, не имъ 
е толкова сгодно да освещаватъ новит^Ь църкви. Вм-Ьста 
да се насърдчи, простия народъ се обезкуражава, като виждат 
че н-Ьма други изходъ, и че църквата тр-Ьбва да се освети 
отъ архимандритъ. Народътъ се моли по новитЪ си по та-
къвъ начинъ осветени църкви, но само той си знае, съ 
какво убито сърдце ходи въ т^Ьхъ. Безъ да ни е страхъ^ 
че ще пр^Ьувеличимъ, можемъ да кажемъ, че ще има пб-вече 
отъ сто неосветени църкви по Македония. Така въ Велешкатаг 
Скопската, Витолската и пр. епархии има въ всЬкоя по 
10—14 неосветени черкви, като напр. въ : Зубодци, Баня 
(Гостивареко), Скачинцн, Ращапи, Беловодица, Раковецъ 
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Оризари, Ново село, Д. Чичево (Велешко) и пр. Върху тоя 
въпросъ може н&й-добри св^ЬдгЬния и осв-Ьтления да ни даде 
т-нъ А. Шоповъ. 

IX. 
Сега да дойдемъ на въпроса за начинътъ на поддър-

жанието на българекитгЬ училища по Македония. Считамъ 
за нужно да допълня съ едно обяснение ония любопитни 
и важни материяли, които ни пр-Ьдлага г-нъ Шоповъ въ 
сПС. XXXI, особно на стр. 101 —105. Т у к ъ г-нъ Шоповъ 
съ Фактове оборва мнЪнието на г. Драганова (Слав. Изв. 
1888, стр. 320), че у ж ъ у копановцитЪ (племе българско 
въ Македония) българскит^Ь училища сж почти наложени 
о т ъ св. Екзархия, защото тЪ се били и поддържали отъ 
това учр^Ьждение, а не отъ м-Ьстнит^Ь общини. И г. Я . за-
гатва, че изобщо македонцитй се били полъгвали съ пр-Ьд-
лаганото даромъ отъ Екзархята българско учение (стр. XI). 
Тр-Ьбва пакъ да кажемъ и на г. Драганова, и г. Ястребова, 
че, ако е имало да се полъгватъ въ Македония съ пр-Ьд-
лагано даромъ учение, то това е било винаги чудно нЬ-
какво учение — измама на чужди пропаганди. Ако Св. Ек-
зархия помага на много общини български да си поддър-
жатъ училищата, това е винаги ставало слЪдъ усилни 
просби отъ страна на тия общини. Винаги почти такива 
общини дълго вр^Ьме сж се опитвали да поддържатъ сами 
българското си училище или отъ доходит-Ь на църквит-Ь, 
мънастиритЪ (ако сж ги имали), или отъ частни жъртву-
вания. Но нуждата отъ помощь е яено, отъ дгЬ произлиза. 
ГЦомъ настанжтъ кесатъ години, отведнъжъ посл^Ьдствията 
имъ се отразяватъ и на т^Ьзи доходи. Общината е прину-
дена да съкрати бюджета си или да прави заеми. Когато 
се набержтъ много дългове, и се прЪдвидк&тъ лоши по-
сл^Ьдствия, общината се обръща къмъ св. Екзархия. Разбира 
се, на св. Екзархия е ггожелателно да даде помощь на та-
кива м^Ьста, които сж останали поназадъ въ просвЪщението, 
но отъ н^Ьмай-кжд^Ь тя тр-Ьбва да отд^Ьля и за такива об-
щини, които едно вр^Ьме по самопочинъ и съ свои ср^Ьдства 
блЪскаво (сравнително) сж водили общественнит^Ь си дЪла 
и които не сж се нуждаяли отъ помощь, но на които об-
щественнитЪ работи днесъ се намиратъ въ критическо по-
ложение. А св. Екзархия е нъравственно задължена да но-
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мага на тЬзи общини, които се обръщатъ къмъ н е ж еъ. 
молба за помощь. Земете въ съображение, че правителството 
не дава никждЬ въ Македония иомощь на българскитЬ учи-
лища, при всичко че отъ българското население се зима 
данъкъ (^1 о о т ъ всичкия данъкъ) за ноддържание учили-
щата (суммитЬ отъ тоя данъкъ, слЬдъ извЬстни метамор-
ФОЗИ, се употрЬбяватъ само за турскитЬ* училища), така 
щото срЬдствата, които си събира еамо българското насе-
ление за своитЬ училища, се изстискватъ отъ ония оскждни 
срЪдетва, които остаятъ слЬдъ внасянието на всичкитЬ да-
нъци на правителството. А това наееленпе обЬднява прЬдъ 
нашитЬ очи. По градоветЬ сЬкий може да наблюдава, какъ 
отпадатъ занаятитЬ и земанието даваштето става помалко. 
Особенъ отпадъкъ материялно се забЬл4зва слЬдъ русско-
турската война. ГлавнитЬ причини на тоя отпадъкъ се 
отдаватъ на уепЬхътъ на чуждитЬ стоки по Македония, 
на стЬсняванието на търговскитЬ сношения межДу балкан-
скитЬ области и държавици, на алчностьта на нЬкои тър-
говци капиталисти, като Алатини въ Солунъ и др. Най-
доходната търговия въ Македония сега е лихваретвото. Оеля-
нетЬ сж. съсинани отъ голЬмитЬ дългове и лихви. ПрЬдщ 
когато надЬждитЬ на подобро бжджще сж били поживи, 
когато населението било пообезпечено, тогава и жъртвува-
нията за просвЬщението сж били погол:Ьми. Тая готовность 
на българския народъ е иравила приятно впечатление на 
мнозина пжтници. Григоровичъ, като указва на причинитЬ 
на недостатъцитЬ на учебното дЬло у насъ п.о това врЬме, 
когато той пжтувалъ по Валканския полуостровъ (1844 г.) г 
не забравя да спомене и за пълното безучастие иа вла-
ститЬ1. Б ъ това намира той достатъчно право да похвали 
насъ, българетЬ, за ревностьта и самопочина въ просвЬще-
нието* „учр^Ьждението на бълг. училища — каже той, — 
може да се земе за найзабЬлЬжително явление въ просвЬ-
щението на Европейска Турция. Въ сравнение съ другитЬ1 

съсЬдни племена българетЬ притежаватъ тая заслуга, че 
тЬ1 безъ вънкашно чуждо съдъчтстви^ си турихж основа на 
своето образование". (Гл. „Очеркъ пут. но Евр. Турцш" , 
1801). За да си ирЬдставжтъ полесно българоФобитЬ, какъ 

1) Въ това си класическо съчинение Григоровичъ очертава бътло, но върно и съ-
вр'ъменното нему гърдко образованис. Ирйдставения тукъ очеркъ е иригоденъ и за 
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е възможно това и^Ьщо, ще имъ наиомнпмъ, че и сега в ъ 
нЪкои епархии, подв-вдомственни на Патриаршията, д-Ьто» 
населението се е посъбудило и е поискало да схвърли гърц-
кото иго, има много български народни уиилища, поддър-
жани отъ мъхтното население. Така много села въ Джу~ 
майската, Петричката, Мелничката и пр. кази не сж при-
б^Ьгвали къмъ Екзархията за помощи, а си поддържатъ 
сами чистонароднитъ1 си училища и сж. били готови п да 
пръчтасятъ гонения за това. 

X, 
П. Каравелоггь въ статията си „Бълг. учебно ггЬло въ 

Туреко" (еПО. Х Х Ш , 804—864; се спира и върху ио:;аж-
нит^Ь причини иа неуспЪхътъ на учебното дЬло въ Т)трско 
и частно въ Македония (844—857 стр.), каквито сж: от-
с^тствието иа гол^Ьми села (каквито сж бпли въ источно-
Българско: Котелъ, ТргЬвна и пр.), лошото икономичеека 
положение на селата, постоянството на гърцитъ1 въ прЪ-
сл^Ьдванието на своята мегали идеа, ревностното погърчвание 
на куцовласитъ1, властьта на гъркоматтскитъ- партии надъ 
общественнит^в сгради (училища, църкви, мънастири), из-
селението на поинтелигентното българско населенйе слъ-дъ 
освободителната война, икономическия гнетъ на гъркома-
нитгЬ и гърцитъ- помещици възъ селянетЪ1), възстаниче-
ството въ врЪме на окупацията п сл-Ьдъ нея по пограничнитъ1 

краища, подклаждано отъ правителството на княжеството. 
ТСакто вижда читательтъ, тукъ е забравено да се каже за 
гоненията и страданията на ония отъ македонскит-Ь българе, 
които СгЬ ое ръчпавали да испов^Ьдватъ отворено своята на-
родность. Настоящиятъ очеркъ, като допълва до н̂ Ьйд̂ Ь и 
като иллюстрира т^Ьзи пргЬброени тукъ причини за неус-
п^Ьха на българщината въ Македония и като има зя ц^Ьль 
да спомогне сжщо така въ уяснението имъ, ще да убъ*дщ 
вЪрвамъ, и българоненавистницит^Ь, че населението въ Ма-
кедония не е имало никога намЪрение да со сърбгЬе, а на-
противъ, щомъ се започва въ него стремлеттие къмъ про-

днескашното гърцко образование, което не е отишло далечъ отъ иоложението си ирт>ди 
■10 год. (167—168). 

*) Икономическия гнетъ отъ страна на гъркоманитт> и гърцитт, надъ чифчиитт>? 
за което тукъ II. Каравеловъ првднолага, че с&ществува въ Македонил, дМетвува съ 
номалка сила отъ колкото другитт» обстоятедно иосочени тукъ причини. 
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^свЪщението, то винаги се е прогласявало за българско, при 
тзсичко че тр^Ьбвало да очаква за* това страдания и пр-Ь-
сл^Ьдвания. Нека се даде свобода на населението, да се ис-
каже то само за своята народность, за своит^Ь желания, -— 
и да видимъ, какво ще да изл-Ьзе то. Ако има държава, 
която искренно да желае испълнението на Берлинскня до-
говоръ, споредъ който се ир-Ьдоставятъ извЪстни правдини 
на християнското население въ Македония, то това е Бъл-
гарското Княжество. Ако има народъ, който искренно да 
желае раздаванието на тия правдини, то тоя народъ е бъл-
гарския, както въ Княжеството Българйя, така и въ Ма-
кедония и Одринско. На гърцитЬ е съво/Ьмъ нежелателно 
това, както и на сърбет-Ь. Сгтпцо тъй не е туй въ интере-
сит^Ь на Австрия. Защо гьрцит-Ь и сърбетЬ желажтъ да 
не се приведе въ д^Ьйствие Берлинския договоръ, когато 
чр-Ьзъ него всичкитЪ народи на земното Кгълбо ще иматъ 
еднакво и равномгЬрно право да агитиратъ между населе-
нието на Македония? Въ настояще вр-Ьме всевъзможнит-Ь 
пропаганди : католическа, протестанска, гърцка, сърбска, сж 
подобр^Ь обставени като пропаганди, отъ колкото би била — 
българската, ако да се бЪ появила отъ вънъ, подобно т^Ьмъ. 
Наистина вънкашна българска пропаганда не с;клцествува въ 
Македония. Въ туй вр^Ьме, когато сърбскит^Ь консули свик-
ватъ селяне по кзпцята си, а гърцит^Ь учители, владици и пр. 
се разхождатъ по селата да пропов^Ьдватъ на коджабашиитЪ 
и селянет^Ь, ние виждаме, че българскит-Ь учители си сЬ-
дньтъ спокойно по своитЪ градове, безъ да посЬщаватъ 
поне гъркоманскитЪ села. Исключенията сж твърдй р^Ьдки. 
Тр-Ьбва за това да признаемъ, че до изв^Ьстна стъпень гърц-
ката агитация прЪдставлява една умственна (ако и заблу-
дена) сила, противъ която тр&бвало би и ние да се боримъ. 
Ето защо бихме искали нне да имаме свобода на словото, 
па ако бжде тя ограничена, да не е повече ограничена за 
българетгЬ, отъ колкото — за протестантитЪ и за гърцитЪ. 
ТрЪбва да запомнимъ, че въ Македония имаме да се бо-
римъ съ слово само съ гърцит^Ь и съ протестантитгЬ, че 
само ср-Ьщу т^Ьхъ проиаганди тр^Ьбва да се въоружимъ съ 
слово, понеже протестантит^Ь д-Ьйствуватъ само съ слово, 
а гърцит^Ь отъ части съ пари и влияние, отчасти — съ 
слово. Католицит-Ь д^Ьйствуватъ само съ пари и влияние. 
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Дайте на македонцитЬ българе владици, и нЪма да остане 
отъ т^Ьхъ ни единъ католикъ. Сьрбет^Ь д^Ьйствуватъ само 
съ пари, а съ влияние — немог^тъ почти съвсЬмъ. ТгЬ не 
могжтъ, както гърцит-Ь, да се опржтъ поне на какви да е 
исторически традиции. Ни отъ стари вр-Ьмена, ни отъ по-
сл^Ьднит^Ь години т̂ Ь не сж притежавали никакви симпатии 
въ населението, нито н^Ькакви исторически традиции. Сло-
в-Ьнското население въ Македония винаги се е съзнавало 
за българско. За освЪтление на въпроса отъ тая страна, 
азъ. ще приведж, въ пр^Ьводъ едно заявление отъ бълг. еми-
гранти, подадено, както казахме, на Слав. Петербурско 
Общество по поводъ на второто издание на Комаровата 
карта, дЪто слов^Ьнското население на Македония б^Ьше 
означено като таквозъ, което науката (ужъ) не може да 
опр-Ьд^Ьли, дали оъставя отд-Ьлна илеменна особенность, или 
трЬбва да се смЬта за часть или отъ сърбското племе, или 
отъ българското. 

„На картата на славянскит^Ь народности, притурена 
къмъ „Руско-Славянския календарь" за 1890 год., тъй нари-
чаната Македония, която еички етнограФически карти, и рус-
ски, и иностранни, я вм^Ьстяватъ въ българската етногра-
Фическа область, е отб^ЬлЬжена като страна населена съ 
нЬкакъвъ си славянски народчецъ. 

Ние, долуподписанит^Ь български емигранти, над^Ьвайки 
се да изразимъ точно възгледит^Ь на своитЬ съотечестве-
ници Р1 приемайки въ съображение полученитЬ отъ насъ 
писма изъ българекитЬ краища, — тукъ се разбира и Маке-
дония, — смЬтаме за длъжность да пр-Ьдставимъ нЬколко 
заб^ЬлЪжки, да благоволи да ги разгледа високопочитаемото 
Славянско благотворително общество, въ чието издание се 
появи казаното нововведение за тъй близката, родна намъ 
страна. 

Славянскт-Ь жители на сегашна Македония, съ иеклю-
ченпе на шЬколцина ренегати, или,по изражението на из-
вЪстния македонецъ Паисия, отце-убийци, се наричатъ бъл-
гари. И това народно названпе не с.ж. го зели тЬ отъ прЬди 
малко вр^Ьме, както ув-Ьряватъ нЬкои писатели, а сж го 
приели като наслЬдство отъ своитЬ бащи и д^Ьди, които, 
отъ когато се раздЬлнхж. южноелавянскит-Ь народности, сж 
се см^Ьтале за българи, а страната си — за българска страна. 
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Назваиието — Македония, съ което пр-Ьзъ ерЬдйит-Ь вЬкове 
се е означавала 'съвеЬмъ друта страна, тЬ нито познавахгь. 
Та и сега това книжовно назпание е неизв^Ьстно за селското 
население, което осв^нъ името — българи не знае друго за 
означение на своята народноеть. 

Българи сж биле наричани елавянскит-Ь жители на ее-
гашна Македония и отъ гърцит-Ь, и наричани биле така почти 
цЪли хпляда години, като почнемъ отъ императора Василий 
Българоктонъ, (пр-Ькоръ, полученъ за уничтоженьето на за-
паднобългарското или охридско царство, основано отъ 
д-Ьдит^Ь на сегашнитЪ македонци) та дори и до наши дни. 
Едвамъ кждЪ ерйдата на сегашния вЪкъ името българи биде 
до край изтикано отъ гърцитЪ изъ македонскит-Ь църкви. 
До това вр^Ьме митрополитит^ на по главнит^Ь македонски 
епархии сж се украсявале съ титлитЪ — екзарси на България, 
титли, които сж имъ биле дадени отъ Вселенската патрп-
ярхия слЪдъ унищожението на Охридското архиепископство. 
Че и сега гърцитЪ см^Ьтатъ македонскитЪ славяни за бъл-
гари, за това свид^Ьтелствува измисленото за т-Ьхъ отъ се-
гашнит^Ь гръцки писатели странно назвяние — българогласпи 
елгти („глХт^вс; ВооХуарбфсю^оь). 

Българска страна винаги С2ь наричали сегашна Маке-
дония и сърбит^Ь, даже въ такива вр^Ьмена, когато е?ь до-
бивале въ нея каква да е власть, било политическа, било 
църковна. Не я сматря за инъква и сега простия сърбский 
народъ, а сжщо и найдобрит^Ь сърбски учени мжже, Стига 
да кажемъ, че отъ неоткол^Ь повдигнжтата отъ н-Ькои б-Ьл-
градски писатели агитация срЪщу македонската българщина 
ср^Ьщнж най суросъ изобличитель въ лицето на изв^Ьстния 
сърбский историкъ архимандритъ Руварацъ, който съ свой-
ствената си правина въ едно отъ найновит^Ь си издирвания 
нарича т^Ьзи писатели сметеници (Ьотшез тепйа регкп-Ъа^ае, 
но тълкуванието на Караджичевпя р^Ьчникъ). 

Многов-Ьковната история на натния народ-ь пргЬдставя 
не малко такива моменти, та и цгЬли периоди, пргЬзъ които 
само македонскит^Ь българи сж биле, тъй да кажемъ, стражи 
на общенароднит^Ь български интереси, които сж падали до 
пълно забравяне въ другитЪ българскп краища. 

Така, пр-Ьзъ Византийското господарувание надъ бъл-
гаритЪ въ XI и XII в^Ькове, когато българското население 
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отъ крайдуна-вскитЪ н тракийскитЬ области не показваше 
почти никакви бЬлЬзи отъ животъ, и когато до Търнов-
ското въстание оть 1186 г. самото име българи рЬдко се 
ч у в а т е по тия области, само сегатнната Македония отстоя-
ваше, и не съвсЬмъ бЬзъ успЬхъ, старитЬ правдини на авто-
кеФалната българска църква, само въ нея се иравЬхж опити, 
по нЬкога д& се чудитиъ, колко обмислени и отъ какви раз-
мЬри, за да се възстанови политичееката самостоятелность 
на българския народъ. 

Такава жилавость на народнитЬ си чувства, такава 
„ревпостъ и жалостъ по родгЬ своемъ бол?арскомъи македонцитЬ 
сж. проявили и въ другъ едпнъ още поскгьрбенъ периодъ 
отъ нашата история, именно въ периода на тъй нарича-
ното Фанариотско иго. ИзвЬстната система на ФанариотитЬ 
даде обилни плодове п въ Македония; но условениятъ отъ 
тая система нравственъ отпадъкъ на нашия народъ не до-
стигаше тука до такъва низка стъпень, до каквато до-
хождаше по другитЬ български области1). Въ сичкитЬ бъл-
гарски движения, прЬдизвикани отъ ФанариотскитЬ насилия 
и захванжли главната ядка на нашата нова история, маке-
донскитЬ българи се явявахл\ винаги г^лавни дЬятели и тъй 
да кажемъ инициятори. дтте ще напомннмъ тукъ само нЬ-
колко Фактове. 

Начинательтъ на българското възраждание иеромонахъ 
Паисий бЬше родомъ отъ западната или македонската часть 
на Самоковската епархия. Вгь Македония, именно въ Скоп-
ската область, той и свърши своитЬ дни. ПървитЬ печални 
образци отъ българска рЬчь, издадени още на 1770 г. въ 
тъй наричаната Москополска книга, с;ь писани отъ маке-
донецъ или поне сж. чуени отъ устата на македонецъ^, за 
което ясно свидЬтелсвува забЬлЬжителната чистота на езика 
въ тия образци, до найдребнитЬ тънкости приличенъ съ 
езика на извЬстни западно-македоиски окрж,зп. Отъ маке-
донецъ с& съобщени иа Вука Караджичъ ония македонски 
пЬсни, по които тоя прочутъ сърбинъ запозна първитЬ, 
слависти съ българския народенъ езикъ. — ПървитЬ книги^ 
написани „прЬпростЬйшимъ и некнижнъшъ язьшомъ бол-
гарскимъ", сж съставени и издадени (прЬзъ 1814—1818 гг.) 

*) 1Це си поаволимъ да се усъмнимъ.въ това. А за умственния отнадъкъ поръ1-
шително ще кажемъ, че е билъ по :шачителенъ въ Македокия. 
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отъ македонци: Иоакимъ, даскалъ Кърчовский и иеромонахъ 
Кирилъ Пейчиновичъ Тетовецъ. — Основательтъ на пър-
вата българска типограФия, Синайскиятъ архимандритъ 
Хаджи Теодосий, бЬше родомъ отъ македонския градъ Дой-
рант^. Македонци сж биле и съставителит^Ь на книгитЪ, пе-
чатени въ тая типограФия „на простъ български езикъ, 
за разбирание отъ простия народъ". — Отъ македонцит^Ь е 
излЪзълъ и патриярхътъ на българскит^Ь учители, НеоФитъ 
Рилский, сжщо както и еъвр^Ьменния му български д^Ьятель 
Христаки Павловичъ. Отъ тие двамина македонци и отъ 
тгЬхнитЬ, многобройни ученици сж съставени и първит-Ь уче-
бни книги за българскитЪ народни школи. Отъ тЬхъ сж 
написани и първит^Ь български граматики. По пжтя, отбЬ-
л&женъ най напр^Ьдъ въ граматиката на НеоФита, върв^Ьше 
развиванието на съвременния писменъ нашъ езикъ, който 
е поблизъкъ къмъ западнит^Ь или македонски говори, отъ 
колкото — къмъ источнит^Ь1). — СъставителитгЬ на първия 
найголЗшъ и найдобъръ етнограФический българский сбор-
никь, Миладиновци, сж също т ь й синове на Македония. 
Тамъ се е родилъ и расълъ и мастития нашъ митрополитъ 
Натанаилъ, който пръвъ по наученъ начинъ запозна бъл-
гарит^Ь съ в^ЬковнитЬ имъ църковни правдини и съ ония 
незаконни ср-Ьдства, съ каквито тия права бидохж. стъп-
кани отъ Фанариотството. Посветенит-Ь на тие въпроси тру-
дове зехл\ да се появяватъ още отъ 1852 г. Въ българо-гръц-
ката расиря, която се запали скоро подиръ това, найусър-
дни б^кхж македонцит^Ь. Стига да си прицомнииъ, че пър-
вото отъ найкрупнитЬ и найважното по своитЬ послЪдици 
сблъсквание между българи и гърци станж на 1858 год. 
въ една отъ македонскит^Ь епархии, именно Полянската или 
Кукушката. Тамъ найнапр^Ьдъ никнж мисъльта за възста-
новление на старитгЬ църковни правдини на българския на-
родъ съ помощьта на римския папа, мисъль, която извиква 
онова униятско движение, д^Ьто довл-Ьчи и появлението на 
българский униятский патриярхъ и д^Ьто можй да се спре 
само съ учреждението на българската екзархия въ 1870 г. 

1Це си позволимъ да завършимъ т^Ьзи кратички отло-
мъци изъ нашата нова история съ сл^Ьдующит^Ь стиховег 

1) Относително иравонисанието на гласнитт> и мн. др. въпроси то е тъй, ири си-
чко че ние сме се свикнжли съ противната мисъль. 
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изл^Ьзли отъ перото на изв^Ьстния македонецт ЖИНЗИФОВЪ. 
И написани въ началото на шестдесетит^Ь години, когато 
найвече б^Ьше се распалила българо-гръцката распря. 

Македония, чудна страна, 
Нема да бидитъ гърчка она! 
Щума, и гори, и планина, 
Самий каменъ на тая страна, 
Птица и риба въ Вардаръ рЬка, 
Живо и мъртво на свои крака 
Ке станитъ, ке дадитъ отв^Ьтъ 
На ц^Ьла Европа и на цЬлъ евЬтъ: 
Я Българка сумъ, Българинъ съмъ я, 
Българи жив^Ьятъ во тая страна! 

ГорЬ изложенит^Ь забЬлЬжки съ достатъчна ясность по-
казватъ, до колко сж основателни доводит^Ь, съ помоща на 
които гг. Сретковичъ, Протичъ, Гопчевичъ, Ястребовъ и 
др. т. сж се завзели сега да доказватъ, — па доказватъ съ 
единъ тонъ на люди, у ж ъ дълбоко изучили дЬлото, — че въ 
сегашна Македония българе никога нЪмало, че славянското 
население на тая страна и езикътъ му еж побългарени въ 
найпослгЬдно вр^Ьме отъ н^Ькакви си пропагандисти, агенти 
на българската екзархия и т. н. Ние указваме на тЬзи пи-
сатели, защото, видн се, по тЬхнитЬ произведения се е по-
велъ съставительтъ на картата, прибавена къмъ почтенното 
издание на Славянското Благотворитедно Общество, който-
е р-Ьшилъ (при повторното издание) да исключи отъ бъл-
гарската етнограФическа область в^Ьковната българска страна. 

ОсмЬляваме се да се над-Ьваме, че т^Ьзи ни забЬлЬжки 
ще се земжтъ въ внимание отъ високопочитаемото Обще-
ство при пр^Ьдположенит^Ь поправления на казаната карта, 
въ която ние бихме желали да видимъ поправени и други 
н^Ькои, ако и не толковм крупни неточности относително 
нашето племе. 

1890 г. Сл^Ьдватъ иодписит^Ь. 

(Слав. Изв. 1890 г., N0. 18, стр. 355—357). 

XI. 
Г-нъ Я . се повелъ по турскит-Ь салнамета (календари)? 

д^Ьто турцитЪ, или по-добрЬ. мухамеданит^Ь (защото тукъ 
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се разбпратъ и иотурченит-Ь арнпути и българи) винаги 
надминуватъ по число християнското население, и утвърж-
дава, че не българетЬ, амп и сички християне въ Македония 
заедно земени не се равняватъ по броя си съ мусулманитЪ 
(стр. V.), а тъй като въ Македония осв^Ьнъ българетЬ има 
още християне: гърцп, албанци, власи и пр., то, разбира 
се, на см-Ьтка на елов-Ьнското население въ Македония ще 
остане твърд-Ь малко. Нека не забърква г. Я . и така за-
бъркания въпросъ. Истина е, че турското правителство е 
л^Ьниво за събирание статистически данни, но издаванит-Ь 
напосл^Ьдъкъ календари доказватъ, че ако би оно желаяло, 
то могло би да прЪдстави какви годгЬ статистически даннп 
за населението си по народности. Вие ще видите, че не е 
указано въ ОФИЦИЯЛНИТ-Ь данни на тия календари, по колко 
к/ъщи отъ с^Ька народность има въ всЬко село, а вмЪсто 
това се указва само общото число на жителитЪ отъ всЬка 
народность въ цгЬлия виляетъ. Лесно е да се сЬтимъ, защо 
на турцит-Ь имъ се неще да извадьктъ истината на б*Ьлъ 
евтЬтъ, както я знак&тъ. Статистическит^Ь данни на Верко-
вича (Топогр. етнограФическш очеркъ Македонш) сж. много 
погр^ънши. Отъ свтЬдЪнията, събрани отъ общинит^Ь чрЪзъ 
св^ЬщеницитЬ, виждаме, че обикновено у Верковича чис-
лото на ЕЖЩИТЪ е покачено. Св-Ьд-Ьнията на Св. Екзархия, 
събирани чр-Ьзъ общинит-Ь, въ всЬкои случай ще блзджтъ 
пб-близки до истината, отъ колкото ония на Верковича. 
Ио и т-Ь не сж. пълни относително турското население. 
Който не се надЬва да схване числото на кжщит^Ь отъ с̂ Ька 
народность въ Македония чр-Ьзъ събирание на данни за 
това отъ сЬкое село отд^Ьлно, може за сега да се ржководи 
отъ ел^Ьдующето практическо правило: да опрЪд^Ьли по 
сегашнитъ данни числото на селата, което притежава с̂ Ька 
отъ народностит^Ь въ Македония. Лесно и скоро може да 
се узнае и провгЬри, дали въ едикое-си село говоржтъ бъл-
гарски или турски, или и български, и турски и пр., т. е. 
дали тамъ населението е българско или турско, или турско 
и българско и пр. Отъ пров-Ьрката на даннитгЬ отъ такъвъ 
родъ на г. П. Каравеловъ1) за дв^Ь кази заключавамъ, че 
тЪ ще да сж. твърд^Ь близко до истината. А за распр^Ьд^Ь-
лението на селата по народности погр^Ьшката въ извода от ь 

*) Гл. нетовата гор-Ьспомен&та статия: „Бълг. уч. д. въ турско". 
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тт.311 данни може да бл^де не по-голЬма отъ 5°/0 до 10°/0. 
За това утвърждавамъ, че, ако причислимъ къмъ Македония 
само тия кази, д&то има бъл^арски училаща и дЬто се очакви 
да се отвор/л\тъ (Струмица, Демиръ Хисаръ, Лангаза, — гл. 
казаната статия на П. Каравеловъ) тя трЪбва да се брои съ 
щгЬобладаюгце бслгарско паселение. Въ тЪзи кази българското 
население тргЬбва да съставлява (безъ да земаме помацитгЬ) 
поне 70%- Това число въ всЬкой елучай дава право да 
смт^таме страната повечето за българска, отколкото за каква 
да е, като земемъ .прЪдъ видъ, че сичкитт, други пъстри 
елементи (и то особенно пъстри не но селата, а ио гради-
щата) съставляватъ осталитт, 30°/0. Селата въ Македонпя. 
разбирани въ тоя смисълъ, сж. населени псключително отъ 
българе и турци (и черкези), арнаути, гърци, власи и цп-
гане. Но гърцитгЬ живтзкк.тъ въ малко количество въ Ма-
кедония, и то само ио границитт, на Македония. Сжщото 
почти е и съ арнаутитгЬ. Власиттз и циганетт, сж. още по-
малко, и ако и да жив^Ьтжтъ вжтр-Ь въ Македония, но насе-
ляватъ пръснжти като оазиси отд^Ьлни села. Значи, само 
за българет-Ь и за турцитт, може да се говори като за жи~ 
тели на Македония, при това първит-Ь сж тука почти трижъ 
по-многобройни отъ вторитт,. Че друга народность нЬма по 
селата, освт>нъ тука посоченитт,, и че тия народности вър-
в ж т ъ по числото си въ такъвъ низходящъ редъ, както токо 
що слт>двахж (българе, турци, арнаути, гърци, власи, ци-
гане), СУПЦО тъй нрактически можете да се убЪдите, като 
посЬтите пазаритгЬ въ Македония. По пазаритт, най-често 
чувате да се говори български, сегпгЬ иде турски, сетнгЬ 
— арнаутский (напр. въ Охридъ), послт, гърцкий езикъ, 
като въ СгЬръ, Солунъ, йъхна, Костуръ. Турский езикъ, 
като оФициаленъ и международенъ, се чува но-вече отъ 
колксто бп тртзбвало споредъ процента на турското насе-
ление, отъ друга страна — пб-малко, тъй като помацитЪ 
мухамедани твърдт, р-Ьдко знаржтъ турски. Циганския езикъ 
съвсЬмъ не се чува ио пазарит-Ь. Въ Солунъ българскит-Ь 
селяне употрЪбяватъ своя езикъ съ евреитт,, а съ гърцитт* 
и погърченитт, други народности — повечето гърцкий езикъ. 
Това послгЬдното явление не е нормално. Не селянинътъ 
учи езика на гражданина, а наопаки, гражданинътъ учи 
езика на селянина; първия се нуждае отъ втория. Селя-
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нинътъ отъ Солунско има сношения съ гърцки-говорящия 
солунчанинъ не по търговия, а по духовни работи, и ето 
защо тукъ селянинътъ подражава на гражданина: въ тоя 
случай гръцкиятъ езикъ се изучва като че е ОФицияленъ. 
При това обикновенно тия български села знак&тъ по нЬщо 
и гърцки, които иматъ по съеЬдство гърцки села. Съ 
гъркоманщийата гърцкия езикъ не се е распространилъ 
много по селата, колкото и да го почитатъ за благо-
роденъ езикъ, потрЬбенъ да се знае. Като не смЬтаме 
разликата отъ тЬзи условия, при сичко, че и отъ уравно-
вЬшаването на противодЬйсвующит^Ь сили распростране-
ностьта на българския езикъ губи, пакъ можемъ си останж 
при горното утвърждение, именно, че най-голЬмото распро-
странение на българскР1Й езикъ по пазаритЬ на Македония 
е едно отъ доказателствата, че българското население е най-
многобройно по тая страна. Това може да провЬри сЬкой 
шьтникъ, който се спре ио градоветЬ и селата, дЬто се 
събира пазаръ^ и се прислуша хубавичко къмъ пазарлъцитЬ 
и крЬсъцитЬ. Л до това врЬме, додЬто безаристрастнитЬ^ 
п^тници засвидЬтелствуватъ истинностьта или ногр-Ьш-
ностьта на нашето мнЬние, нека ние се мжчимъ да събираме 
по-вече и но-точни статистически данни занаселението на Ма-
кедония. Това е една нравственна обязаность, която лежи 
на насъ българетЬ, защото, ако ние съставяме найголЬмия 
процентъ въ населението на Македония, то ние и трЬбва 
найдобрЬ да я знаемъ, споредъ изрЬчението: познай себе 
си! БезпристрастнитЬ статистически данни за населението 
въ Македония ще послужжтъ за едно отъ найсилнит^Ь 
оржжия, съ които ще отстояваме своитЬ правдини въ тая 
страна. А даннитЬ ни, наистина, трЬбва да бжджтъ съ-
ставени безъ прЬдзавзети идеи и да бждтьтъ толкова в4рни, 
щото да се убЬди въ истинностьта имъ сЬкой европейски 
пжтникъ, който се случи въ вътрЬшностьта и земе тЬзи 
данни въ ржка, па за опитъ ги провЬри за нЬколко села. 
Безпристрастието е въ нашъ интересъ, па и естественно 
си е нЬкакъ, да оставимъ на гърцитЬ археологията и да 
ги слушаме сиокойно, когато съ важность ни доказватъ 
свойтЬ етнограФически претенции върху Македония съ 
помоща на каменнитЬ надписи; ние да се заловимъ мжж-
ски за изучение на настоящето положение на страната, безъ 
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да се задоволяваме съ педантическото знание на мингьлото 
й. И ако докажемъ свояга честность и трудолюбие и на 
научното поле, както, споредъ признанието на европейскит^ 
пжтници, сме я доказали въ търговията и обработванието 
на земята, това ще бжде гол^Ьма нравственна наша побйда, 
която ще покаже, че при сичката си скромность, ние сме 
посилни отъ сърбет^Ь. А тие посл^Ьднит^Ь в^Ьрваме, съ ис-
тинното и подробно изображение възражданието на злопо-
лучния край — Македония ще уб^Ьдимъ, до колко е безнрав-
ственно да се вм4сватъ т-Ь така безцеремонно по начинътъ 
и съ начинит^Ь на чуждитЪ пропаганди въ народното д-Ьло 
на тоя край и да правь&тъ спънки на усп^Ьха му. 

Солунъ, 1890. 

Период. Списание, XXXV. 8 


