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След Освобождението македонският въпрос е отворена рана за българите. Всички 

национални катастрофи, застигнали България през XX век, имат за причина този 

въпрос. Санстефанският предварителен договор  от 03.03.1878г. включва Македония 

в границите на целокупна България, но не за друго, а за да има какво да отстъпва 

Русия в Берлин. Затова договорът е предварителен. За Европа Македония е била 

винаги терен за компромиси. Не и за балканските народи – българи, сърби, гърци, 

албанци. Всеки иска парче, а българите я искат цялата, защото изконно им 

принадлежи и защото са мнозинство там.  

Когато разполагаш с мнозинство, си мислиш, че имаш правото да владееш цялото. 

Наивно мислене в епоха на крайни идеологии и междунационални кланета. Глупаво 

мислене в епоха на настъпващ империализъм – епоха, в която всяка европейска 

велика сила си търси „клиенти“ – държави, чиито народи следва да си проливат 

кръвта в защита на собствени цели, „ благородно“ гарантирани от великодържавни 

такива. 

След убийството на Стефан Стамболов /1895г./ българските държавници имат 

планирана политика спрямо Македония; след Илинденско–Преображенския погром 

– имат глупава, наивна политика, защото са непоклатими в убеждението, че 

Македония им принадлежи просто така. Глупава, защото допускат това „просто така“ 

да се превърне в повод мнозинството от българите там да загубят българското си 

самосъзнание. Тези, които не успяват да избягат в България от кланетата при т.нар. 

въстания през 1902 – 1903 година. Българи, които искат да опазят децата си, 

семействата си и да живеят, но цената на живота им трябва да бъде купена скъпо и 

прескъпо – с репресии, прилагани от турци, сърби, гърци, албанци… Кървави 

репресии, довели бавно и методично до компромиса с българщината, до загубата на 



усета за защита от България, нещо повече – до убеждението, че България ги е предала. 

Предателство, породено от това, че българската държава оставя „просто така“ 

Македония на македонците – моментът, в който наивитетът прераства в глупост. Това 

се случва в деня, в който македонските джелати заколват Стефан Стамболов насред 

София. Стамболов е националист до мозъка на костите си. Националист с не толкова 

революционно минало, но с изключително успешно държавническо мислене и 

действие. Той запазва страната от домогванията на руския царизъм, издига я до 

позицията на водеща балканска политическа и икономическа сила. С умелата си 

външна политика той респектира Европа и се сближава със султана – български 

Сюзерен. 

В българската историческа наука не се слага знак за особена важност върху този 

момент – сближаването с Високата Порта. Да отблъснеш своя Освободител и да 

търсиш близост с многовековния поробител – това се оказа хап, труден за 

преглъщане. Но е хап, с добре премерен грамаж на политическата химия в него. 

Стамболов цели едно – да обгрижи максимално, под шапката на Сюзерена, българите 

в османската провинция Македония – културно, икономически и политически. 

Целта, естествено, има в себе си перспективата да направи Македония българска. 

Цел, изцяло обмислена и планомерно прилагана от българската държава, съгласно 

ясно структурирана програма, щедър бюджет и високо отговорен ангажимент. 

Българската държавна грижа  за братята в османска Македония следва да бъде и е 

настойчива, дипломатична, умерено премерена, умна. С една дума казано – успешна. 

Постепенно и неотклонно Стамболов преследва намерението да повдига и укрепва 

българското самосъзнание в Македония. Да го разширява, усилва и мобилизира, да го 

подготвя за часа на присъединяването към майка България. 

Стамболов разработва стратегия за настъпването на ново самосъзнание – най-

благодатния терен, на който може да стъпи българският интерес в Македония, 

доколкото мнозинството го позволява, и  от само себе си се превръща в плацдарм за 

укрепване и въздигане на вътрешната национална сила. Съединен в необходимия 

момент с външната, българската държавна сила – военна и политическа, този 



вътрешен национален потенциал би прегазил и сетните остатъци на всяко друго 

влияние в областта. 

При положение, че има българска държава, твърди Стамболов, инициативата в 

Македония трябва да бъде изключително на ниво българска държавна политика. С 

други думи, никаква македонска самоинициатива. Никакви чети, бунтове, никакви 

въстания. Никакво действие на ниво пушки и ножове. Трябва да се работи с търпение, 

да се съзидава, да се разширява българското, а не да се разкървавява и уязвява, да се 

принизява и подлага на тормоз. Защото само това чакат всички врагове на българския 

интерес, за да се обединят и поразят това мнозинство. В края на 80-те години на XIX 

век Сърбия вече е подготвила буквар на „македонския“ език. И читанка. Битката за 

самосъзнанието винаги е била най-деликатната, но най-добре разчетена за краен 

успех.  

Българите се отказват от битката за българско самосъзнание в Македония с 

убийството на Стамболов. Зад това убийство стои князът, доведен от Стамболов на 

българския трон, стои целокупната политическа опозиционна класа, стои Русия. 

Същата Русия, на която по-късно българските държавници разчитат изцяло – отново 

наивно, да подкрепи България по въпроса за Македония. Но Русия не носи главната 

отговорност в случая,  тя си е велика сила, винаги отстояваща своите си имперски 

интереси. Отговорността трябва да се търси в българската политическа върхушка, 

отприщила след убийството на Стамболов македонската самоинициатива – ВМОРО, 

ВМРО, чети, войводи, въстания, изтребления, самоизтребления, „героизъм“, възпят в 

не една прочувствена народна песен… Македония изгубва българския си 

консолидиран  облик, Русия и други велики сили намират своите „клиенти“ в лицето 

на Сърбия и Гърция, и… - останалото се знае… 

Създава се днешна Северна Македония, в която българинът е враг. И с право, 

защото той поначало е враг на самия себе си… Могат ли северномакедонците да 

претендират за небългарска национална идентичност днес? Отговорът може да бъде 

„да“, достатъчно е да си припомним Англия и Испания, приютили по две и повече 

нации. Трудният въпрос е могат ли македонците да наричат езика, на който говорят, 

свой - македонски? С риска да се влезе в противоречие с официалната ни политика, 



имайки предвид, че техният официален език е продукт на „филологическо 

инженерство“, отговорът отново може да бъде „да“, ако това ще помогне на 

националната им независимост и стремежа им да се чувстват именно македонци. 

Защото отговорът е толкова простичък – България и Македония са близките далечни. 

Истината е, че поредна национална катастрофа няма да застигне никой народ на 

Балканите, защото Европа отново ще заложи на компромиса. Но „македонският“ 

комплекс за малоценност ще остане. Най-българският комплекс на ниво 

самосъзнание. И, разбира се, Раната… 

 


