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Понастоящем Република Северна Македония се стреми към своята 

евроатлантическа интеграция, като вече е част от редица важни съюзи, например 

Организацията на Северноатлантическия договор или още позната като НАТО. 

Република България от своя страна, вече постигнала своята дълбока интеграция, 

е част от ЕС, НАТО и т.н. Към 2021 година Република Северна Македония се 

стреми да се присъедини към Европейския съюз. Това ѝ начинание, за жалост, 

върви с променлив успех, тъй като България, бивайки част от Съюза, налага своето 

вето заради твърдения, че Република Северна Македония фалшифицира 

документи с изключителна важност за българското и македонското национално 

самосъзнание. Важно е да се спомене, че това есе ще разглежда темата в нейния 

геополитически и философски вид, като няма да се фокусира върху съждения по 

въпроса трябва ли да има държава на име Македония. За целите му ще приемем, 

че поради една или друга причина хората, които живеят в границите на 

републиката, без значение какви са те по манталитет, култура, етнос и генотип, 

искат своята независимост от България, а интересът на българската държава 

представлява премахването на “грешни и заблуждаващи” факти от македонските 

учебници и литература. 

Гледната точна на България е логична и последователна, но може да се окаже 

в неин ущърб в дългосрочен план, защото тя непременно ще доведе до забавяне 

на евроатлантическата интеграция на Република Северна Македония. Така 

косвено се затруднява сближаването на хората, живеещи на териториите на двете 

страни, като с времето е вероятно те да се раздалечат още повече, а това не е 

полезно никому.  



Езикът е важна част от въпроса за Македония и България, тъй като точно той 

е един от малкото останали народни идентификатори. Без съмнение, езикът, 

използван на територията на Македония, е писмено-регионална норма на 

българския език.  

 “Македонският език всъщност представлява артефакт, произведен 

основно по политически причини” -  Виторе Пизани. 

Забелязват се също заемки от сръбски и албански, като тази близост 

позволява на българи да общуват с македонци и обратното. Можем да кажем, че 

чрез влизането на Македония в ЕС много хора ще преминават през границата 

относително често поради семейни, приятелски и бизнес причини, а това ще 

доведе до сближаване на населението, което е в интерес на България. Това, 

съчетано със склонността към еволюция на българския език, вероятно ще доведе 

до случай, подобен на езика на франките “Лингва Франка”, за който се смята, че е 

смесица от латински и френски. 

Цар Самуил е личност, за която българските и македонските историци не 

спират да спорят и до днес. Има изключително много преки доказателства за това, 

че цар Самуил е бил българин, например фактът, че Василий II е бил наречен 

Българоубиец, но редица македонски историци продължават да твърдят, че 

всички названия са общи и не описват истината за македонския народ. 

Св. св. Кирил и Методий също са обект на спор, като за тях може да се смята, 

че са написали “старославянска” азбука, но няма как да се провежда такъв за 

техните ученици и азбуката, която те са създали по поръчка на българската 

държава, довела и до кодификация на българския език.  

Въпросът дали позицията на България е правилна, или грешна е сложен и 

относителен, затова ще се опитам да отговоря косвено на него, като анализирам 

дали е логичен. Към момента обвинението към Македония от страна на България 

е, че “взаимстват” история с цел укрепване на националното си самосъзнание. 

Например един от най-скорошните скандали с македонската история беше 

свързан с книгата на братя Миладинови “Български народни песни”. Македонски 



историци са я фалшифицирали по начин, който да “доказва” македонско 

национално самосъзнание, като всяко изречение, в което се споменава България, 

е заменено с техен аналог. Дори не е нужно да се казва колко нередно е това. 

Поради такива причини България не може да допусне влизането на Македония в ЕС. 

Последиците обаче могат да бъдат опустошителни. Трябва да се каже, че ще 

има едно огромно количество историци, които ще загубят кариерата си, за да се 

осъществи българското желание. Подобен случай е бил забелязан, когато е 

развенчан култът към Сталин. Много честни и почтени хора, които са вярвали на, 

меко казано, “грешните и заблуждаващи” твърдения, свързани с него, са се 

депресирали, като някои са прибягвали дори до самоубийство. 

Важно е да се споменат и малцинствата в Република Северна Македония. Тъй 

като там има голямо количество албанци е важно да се чуе и тяхната гледна точка 

по въпроса. Вероятно тя ще е свързана с решаване на  националистическите 

проблеми с цел подобряване на държавата. Тъй като към момента няма признаци, 

че това ще стане скоро, вероятно те са отегчени от спора. 

Други неразбирателства между страните се пораждат от идването на 

българската войска и администрация на територията на сегашна Република 

Северна Македония. Посрещната е възторжено от населението, което тогава се 

счита за изконно българско - не може да се квалифицира като окупация. 

Следвоенното разделяне на Европа след Втората световна война от трите най-

големи сили, грешките на Коминтерна и лично на Сталин, съчетани с 

невероятната сръбска пропаганда от страна на Титова Югославия са довели до 

сегашното състояние на отношенията между България и Република Северна 

Македония. 

Като заключение можем да кажем, че евроатлантическата интеграция на 

Македония няма да е бърз нито лесен процес, тъй като има много хора, базирали 

целите си кариери на доказването на фалшифицирана и несъществуваща 

национална идентичност, която предстои да бъде унищожена. Тук можем да 

включим голямото количество  подправени документи и литературни творби, и не 



на последно място, изкуствено създадената омраза към българския народ чрез 

престорен  и фалшив национализъм. В българските желания има логика, 

последователност и доста тъга - “старата болка Македония”. Жестовете от страна 

на България биват подценени, а на места дори забравени. Българската държава е 

първата, която признава независимостта на Република Северна Македония, като 

дори е страшно предположението, че без този жест от страна на България щеше 

да се повтори ситуацията с Косово. Най-вероятно наложеното вето ще подейства 

по негативен начин, като втвърди позициите на Македония, но от друга страна 

България не може да допусне разпространяване на неверни и фалшифицирани 

исторически факти. Остава надеждата, че дори по-големи и кървави конфликти са 

били разрешавани на масата за преговори. България е редно да призове Република 

Северна Македония за проява на разбирателство, мъдрост и да съумее да се отърси 

от наложени стари клишета и пропаганда от страна на Титова Югославия, за да 

може да се постигне напредък в бъдещето към една обединена Европа от страна 

на двете малки балкански държави.  


