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  Разглеждането на какъвто и да е тип съдържание би предполагало, първо, 

дефиниране на термините, пряко свързани със споменатото съдържание – 

предпоставка, даваща ни възможността да анализираме, а оттам, знаейки, да 

обсъждаме. В случая, обсъждайки две държави, ние бихме били облагодетелствани 

от разглеждането на четири понятия – народност, националност, етнос и 

държавност. Народността сама по себе си е родовата принадлежност на човека към 

дадена група, тоест човек, роден в семейство на българи, по народност е българин 

и т.н. Основна черта на тази човешка характеристика е, че се базира на минали 

взаимоотношения, такива, върху които никой индивид няма контрол. От друга 

страна, стоят националността, държавността и етносът – понятия, които се свързват 

с характеристиките на човека и макар и частно да се влияят от народността, сами 

по себе си могат да подлежат на изменения под натиска на човешкото желание. 

Разликите между тях са следните: националността се определя от културните, 

социалните, духовните и т.н. ценности на човека и изграденото около него 

общество, като обикновено той изпитва чувство на национална гордост, правещо 

връзката индивид-нация най-трайна от всички други изброени. Държавността най-

често е пряко свързана с националността, особено в модерните еднонационални 

държави, но може и да подлежи на вариация. Например имигрант в САЩ може да 

е по държавност гражданин на САЩ, но по националност той все още да е 

българин. Отношението на човек към институциите на държавата, която обитава, е 

едно от най-важните в неговия живот, защото определя основните отговорности – 

както тези на индивида към държавата, така и на държавата към индивида. 

Последно, етносът представлява общност, която е определена от човешкото 

израстване в дадена среда и от нейния бит. Израсналият в конкретна етническа 

група е добил характерни за нея качества и маниери, с които може да не е съгласен, 

но все пак ги притежава. Чувството за гордост и желанието за принадлежност 

разграничават етноса от националността. Всички тези определения и 



взаимоотношенията между това, което представят, играят важна роля в 

разглеждането на историческото взаимодействие между двете държави. 

  Ще започнем с разглеждането на държавността и най-вече на гореспоменатото 

взаимоотношение – отговорност на държавата към индивида. В исторически план 

държавата винаги е имала три основни задължения – да го защитава, да му дава 

чувството за принадлежност и да защитава неговата гласност, тоест да се чуват и 

изпълняват желанията на поданиците – като ще разгледаме всяка една поотделно. 

Желанието за защита е най-лесно обосновано, като се разгледат чисто 

биологичните желания на животното, което съставлява материалния елемент на 

човека. Желанието за чувство на принадлежност също се свързва с една от 

основните характеристики на човека, а именно, че е социално животно – не е 

възможно човек да се чувства добре, знаейки, че взаимодействието с основните 

институции и хора, с които има взаимоотношения, се дължи на нетрайни връзки. 

Привидното изявяване на добри маниери към човек, което всъщност не е породено 

от добри чувства (тип уважение, любов и т.н.), е ясна предпоставка за разрухата на 

обществото. Разглеждайки третата държавна отговорност, може да определим, че 

под въпрос бива поставено национално-държавното взаимоотношение, като реално 

се разглеждат мажоритарните национални групи срещу малцинствените такива. В 

лицето на който и да е политически въпрос хората се разделят на групи - подкрепа 

или опозиция на дадено решение. Случи ли се така обаче, че една група бива 

постоянно игнорирана, то в нея несъмнено ще се породи чувство на ненавист към 

институциите. 

  Идеологическите разминавания водят до вътрешни конфликти в рамките на 

една държава между двете или повече групи, всяка целяща да защити своята 

идентичност, нещо, присъщо на човешката природа. Последното твърдение е лесно 

доказуемо чрез емпирични наблюдения, но и благодарение на присъщото за всеки 

човек желание да изпъкне и така да докаже себестойността си пред света. Можем 

да стигнем до идеята, че човек, определил се към някаква група с цел да запази 

своите биологични интереси, тоест да оцелее, както определихме преди малко, 

желае да насочи същата група към дадена идеологическа посока и така да достигне 

желаната идентичност.  Последното желание, това за обществената гласност, може 



да разгледаме като един вид частична противоположност на желанието за 

принадлежност към държавата – ние не желаем да сме изключени от държавните 

взаимоотношения, но същевременно асимилацията би означавала загърбване на 

основните национални принципи. В контекста на държавната цялост бихме казали, 

че провалът да се подсигурят, които и да е от тези отговорности към поданиците, 

означава компрометиране на точно тази цялост. За защита на това твърдение можем 

да приложим примери: първия стандарт може да определим като причина за почти 

всяка революция в човешката история; към втория може да разгледаме много от 

настоящите проблеми в западния свят, като например протестите и социалните 

промени в САЩ (и не само); към третия може да анализираме разпадането на коя 

да е държава или империя – въставането на унгарците в Хабсбургската империя, 

Френската революция, Американската революция, където дори едно мото гласи: 

„Няма данъци без представителност“ и т.н. 

  Започвайки да разглеждаме по-точно българо-македонския проблем, трябва да 

отбележим момента, когато между двете групи е започнало да се получава 

отцепване, а именно българското освобождение и обстоятелствата, пряко свързани 

с него. В случая разделянето на българи и македонци като отделни, по която и да е 

от споменатите в първия параграф идентичности, би било неадекватно, защото по 

всяка една от тях те са имали общи характеристики - поданици на Османска 

империя, обща националност, показно за което са взаимните освободителни 

движения, общ етнос. Народността като идея, поддържаща различието на двете 

общности, не може да бъде използвана като аргумент, тъй като времевата 

продължителност на разцеплението е крайно кратка, за да се наблюдава някакво 

разделение – причината, която обяснява защо при изследване с тест за доказване на 

потекло на чист македонец би излязла българско такова. Всичко това е 

основанието, поради което, когато използвам думите „македонец“ или „българин“, 

то те ще бъдат със значението „човек, който живее по земите на днешна Северна 

Македония/България“ освен ако не е упоменато иначе. Продължавайки анализа за 

разделението, може да отбележим като първи момент на пропукване в отношенията 

или поне предпоставка за него разделянето на българската държава на три основни 

елемента:  Княжество България, Източна Румелия и Македония. Държавното 



разделение между първите два е твърде нетрайно, за да причини трайни 

последствия, като даже всъщност решаването на трудностите, породени от 

Съединението, може да се смята за едно от първите и най-ясни показни за зрелостта 

на Княжеството. От друга страна проблемите, свързани с обединяването на 

македонците от нацията под общата държавна институция, продължават да 

съществуват. Въстания, големи до степента на Априлското, избухват в Македония 

(Илинденско-Преображенското въстание), в което участват българи и македонци, 

но те не успяват нито самостоятелно да освободят македонските земи, нито да 

повлияят на геополитическо равнище. Националният идеал остава същият, но 

духът е отслабнал поради различните условия на живот на народа. Реално 

разпадане обаче се състои, когато нуждите на българите и македонците започват да 

се различават като пряка последица от неуспеха при осъществяването на същия 

идеал. Проблемите и решенията на македонци и българи започват да се 

видоизменят. Първите целят освобождаване от новопостъпилата основно сръбска 

власт, докато за вторите амбицията за намеса извън границите на държавата е 

невъзможна, тъй като вътрешните проблеми са твърде ярки. Тук се забелязва 

неизпълнение на основните държавни отговорности към македонското население – 

те не го пазят, губи се чувството за принадлежност. Макар и все още да съществуват 

идеи за създаването на една обща федерация (Протегеровото крило на ВМРО), 

доминира идеята за създаването на независима македонска държава (Михайловото 

крило на ВМРО). Конфликтите между двете фракции пораждат голям смут в 

обществото, като много български държавници като Александър Стамболийски и 

др. се изказват против ВМРО изцяло. Разделението се затвърждава и чрез 

установяване на добри взаимоотношения между България и Югославия – 

„приятелят на моя враг е мой враг“. Кулминационен момент в разделението може 

да се смята болшевишкото влияние върху Балканите и идеята, че населението на 

всяка географска област заслужава да се счита за собствен народ. Макар и поначало 

болшинството от македонците да нямат съзнанието, че са отделен народ, в 

продължение на времето и благодарение на яростната пропаганда, която 

продължава до ден днешен,  македонската нация се създава. 



  Остава да видим реалното въздействие на гореизброеното, като ще се движим 

от въпроса: „Не е ли възможно народното обединение под знака на една държава?“. 

Проблемите тук са както механични, така и идеологически. Към механичните 

проблеми трябва да причислим тези, свързани с обединяването под един език и 

подобни такива, породени от изкуственото създаване на македонски език и други 

основни държавни знаци с цел да се разделят българи и македонци. Макар и близки, 

съществуването на македонския език създава проблема, че ако трябва българи и 

македонци да се обединят под един език, то един от двата ще трябва да бъде оставен 

настрана, като по този начин се сблъскваме отново с проблема за нуждата от 

чуването на гласа на поданиците и защитаването на техните интереси, което е нещо 

противоположно на заличаването на един език. Но нека приемем, че подобни 

механични въпроси се решават било  чрез приемането на два официални езика, 

което всъщност би попречило на общата националност или по някакъв друг начин. 

Освен това обединяването на двата народа може да причини смут в 

геополитическата ситуация (все пак геополитиката е причината за изначалното 

разделение на българи и македонци), както и във вътрешнополитическата от страна 

на крайни националисти, които не са готови на никакви компромиси, свързани с 

националната идентичност, а това излага и двете държави на риск. 

Идеологическите въпроси обаче са истинското падение на възможното обединение. 

Историята през очите на двата народа – дали единият е бил облагодетелстван, 

докато другият е бил онеправдан, дали единият се е борил за общата свобода, или 

алчно го е оставил, защитавайки само своите интереси – е проблем, който трудно 

би бил пренебрегнат особено когато е в основата на взаимоотношенията между 

двете общества. Също самата пропаганда, имаща основно влияние, и до ден днешен 

би се нуждаела от известно  притихване преди каквото и да е обединение между 

българи и македонци – в детски македонски учебници още първото академично 

запознанство с българите се свързва пряко с думите: „Номадско племе, занимавало 

се с грабителство, по произход турци, татари, монголи“, а в българските среди се 

усеща не по-малка ненавист към македонците, определяни като „неблагодарни“, 

„подлъгани“, „без история“ и прочее, като ясно се изразява неуважение между 

обществата, а ние изразихме, че подобно отношение е показно за нестабилност. 



  Всичко това предполага, че поне в сегашния политически климат двете държави 

не биха могли истински да се обединят. Идеята, че общата народност може да 

обедини хората, е слаба, тъй като на нея се противопоставят различия в 

националността и държавността - неща, с които хората се гордеят, защото имат 

активна връзка заедно. Все пак остава да се види дали някой ден, под знака за 

взаимопомощ и уважение, може да се промени статуквото и след повече от 150 

години от Освобождението първоначалният национален идеал да бъде постигнат. 


