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  Македония и България – две страни, един народ. Хора, фокусирали се само 

върху проблема между себе си. Проблем, създаден от чужди страни. 

Първопричината за дългогодишната вражда между българи и македонци откриваме 

още от времето на освобождаването на  балканските страни от османско 

владичество. Нечестното поделяне на териториите и разпокъсването на народите 

задълбочават проблема. Горещата точка се достига по време на световните войни 

и периода между тях. Жаждата за териториална власт води сърби и гърци към 

обединение срещу България и онова, което по право ѝ принадлежи.  

  Разгледан от историческа гледна точка, проблемът е изключително 

многостранен и може да бъде изследван и коментиран от безброй много позиции. 

Фокуса ще поставя върху това как от близки станахме далечни. Кой, защо и по 

какъв начин доведе до разединението на един народ и създаването на друг, нов 

такъв. Истинският проблем за мен е този, че съзнанията на значителен брой българи 

са били претопени и изковани наново. Изкривени и моделирани по начин, удобен 

за новосъздателите им. Това, което се е случило във Вардарска Македония или така 

наречената „Южна Сърбия“ с българите, е една мащабна жестокост. 

Денационализирането на един народ, разрушаването на самосъзнанието му и после 

оформянето на ново такова можем да припишем на нашите съседки, а именно 

сърбите. Защо им е било нужно да променят идентичността на цял един народ? 

Отговорът е много прост. Контрол. Нещо, което ти сам си създал по свой собствен 



начин, бива лесно използвано, контролирано и манипулирано за постигането на 

дадени бъдещи цели. Сърбите влизат в ролята на коварен ковач, който използва 

българския ум и съзнание, за да изкове нови, македонски такива, чието притежание 

и власт да са в ръцете му.  

  Едно от най-нехуманните неща е това да определяш някого какъв да бъде, да 

му отнемаш правото на личностна идентичност.  По начало човешкият ум може 

много лесно да бъде манипулиран, защото самата му природа е такава. Сложно и 

едновременно просто устроена система, която е с неограничени възможности, но 

която в същото време може лесно да бъде ограничена от заобикалящата индивида 

среда. Самият факт, че можеш да вземеш едно новородено човешко създание и да 

го превърнеш в точно това, което искаш, е доказателство за това колко крехък и 

податлив е човешкият ум. Смятам, че това е един наистина интересен процес, който 

обаче би бил изключително жесток. Ако оставим настрана детската манипулация и 

погледнем тази на вече преминалите през известно самостоятелно развитие 

индивиди, ще достигнем до това, че при тях тя се случва при малко по-различни 

условия. Условия, състоящи се от нечовешки изтезания както на психиката, така и 

на тялото. Пример за такъв процес откриваме в книгата на Джордж Оруел „1984“. 

В нея той описва манипулацията и оформянето на мнозинството от човешки умове. 

Действията са с цел свиване обхвата на съзнанието до такава степен, че хората да 

се превърнат в лесно използваеми машини без индивидуални черти, ценности, 

разбирания и цели. Това е нагледен модел на оформянето на ума. Друг подобен 

пример, този път от истинския живот, виждаме през Втората световна война, когато 

са осъществявани масови ,,образователни” действия над децата с цел оформяне 

тяхното съзнание по тогавашния идеализиран нацистки модел. В умовете им са 

засаждани идеите за перфектната и превъзхождаща другите  нация. В човешката 

история могат да се посочат множество такива „ковачници“ на човешки съзнания.  



  Малко по-различен, но също толкова безпощаден е и процесът, който сърбите 

извършват над българите, а именно да македонизират дотогавашната им 

идентичност. „Агонията на един народ, когото измъчват и който не иска да умре.“ 

– това посочва като същност на македонския въпрос френският публицист Анри 

Пози в книгата си „Войната се връща“. Французинът описва част от методите, 

които са използвани, за да се постигне това претопяване на българските умове и 

нужните действия, предприети за създаването на македонците. Първата стъпка, 

която е направена, е физическото разделение на народа. Българите се озовават от 

двете страни на желязна преградна стена, която са принудени да съградят сами. 

Хората, останали в Македония, живеят немилостив, пълен със заблуди и 

жестокости живот. „Те държат в затвор един народ“, казва Пози. Там, зад тази 

ограда, се формира сръбската „ковачница“, в която се създават македонците. Жени, 

деца, цели семейства биват измъчвани и убивани при опит да прекрачат тази 

граница. Скъсана е връзката им с останалия свят. Сърбите ръководят всички сфери 

от живота на хората. От позиции в управлението, през медиите, до въвеждащите 

ред и прилагащите законите. Настъпват промени и в образованието. Учебниците и 

книгите са пренаписани, а някои дори унищожени. Българският език е забранен и 

премахнат. Сръбският го подменя, а по-късно бива измислен и македонският. 

Подмяната и налагането на нещо чуждо върху българския народ се случва не за 

първи път. Кога угасва родното пламъче у българите в Македония? Напълно ли 

замира то, или остава да тлее, притихнало, докато чака да бъде разпалено отново? 

Макар и тази „ковачница“ на съзнания да постига целта си, много личности 

отстояват до последно позициите си. Умовете, които са замесени от гордото 

българско тесто, не се огъват толкова лесно.  

   От онези времена та чак и до ден днешен множество граждани на Северна 

Македония определят себе си като българи. Те са наследниците на онези корави, 



неподлежащи на манипулация, личности. За жалост ги има  и другите, заблудени 

още от преди години. Различията между отделните самосъзнания и идентичности 

са от съществено значение, когато стане въпрос за проблема. Не това коя държава 

как ще се казва, какво ще бъде знамето ѝ и какъв език ще се говори в нея, са 

водещите и важни въпроси. Хората като отделни личности, като живи и разумни 

същества трябва да се поставят във фокуса на този така актуален и сега 

„Македонски въпрос“. Нима е от по-голямо значение едната държава да хули 

другата, да настройва народите си един срещу друг? Недостойно е това за страни, 

чиито корени са тръгнали от едно и също дърво. Първопричината в замисъла на 

цялата тази македонизация е ясна, видни са и последиците от нея, но защо 

продължават опитите да се „коват“ и младите умове на тази страна, когато 

изначалната цел е вече постигната. Хората, които са родени в съвремието, също 

биват културно ощетявани, та дори и осакатявани. На македонските граждани, 

които са с българско самосъзнание, се гледа с презрение само заради това, че те 

държат на своята история, език и минало. Забранява им се да учат езика си, да 

споделят историята си. Най-скорошен пример за това е този от месец март 2021 

година. Двеста и тридесет книги на български език с българска литература биват 

„арестувани“ на границата на Република Северна Македония. Целта на това е да се 

ограничи връзката на народа със сънародниците си, но от съседната държава. С 

такива и множество други действия се илюстрира оксиморонът „близките 

далечни“. Как се очаква бъдещите поколения да ценят човешките ценности като 

равенство, толерантност и личностна свобода, когато в една държава живее народ, 

който сам не приема себе си? Македония и България биват колкото близки, толкова 

и далечни, главно защото се отклоняват от същината на проблема помежду си. На 

всичко се гледа през държавната призма, докато болката, идваща като от отворена 

рана, се намира в самите хора. Раната, създадена от народ на народа, която не 

зараства, а дори се разраства.  



  Македония и България – близките далечни. Една безкрайно дълга и богата на 

разсъждения от всякакъв характер тема. Проблем, който бива често засяган, но 

едновременно с това остава някак недостатъчно разбран от всички. Дали ще бъдем 

близки, или пък далечни; дали ще бъдем близките далечни, или далечните близки 

е в нашите ръце. Време е да хванем чуковете и да започнем да ковем и извайваме 

не само собственото си самосъзнание, ами и междуличностните и международните 

отношения. Нека тези, които са българи в сърцето си, да показват гордостта си пред 

онези, в чиито гърди тупти македонското, и обратно. Ключът към разрешаването 

на този така наречен проблем се крие в това да се приеме отсрещния, неговият 

избор и неговата идентичност. Идентичност, която трябва да се изгради от самия 

него. Самоопределяне, което да бъде прието по един и същи добър начин както в 

Македония, тава и в България, така и в целия свят.  


