
 

 

МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ - БЛИЗКИТЕ ДАЛЕЧНИ,  

или КОТЕЛ ЗА ЕДНАКВОСТИ 

 

На Милена 

 

  ЕСЕ 

 

  Реамомия, Феара и Узащица (майка ни) имат кокалести тела и са се допрели една 

до друга. Намират се над чернеещ кръгъл отвор. Всяка гледа в очите на стоящата до 

нея. Надяват се на нещо. Реамомия държи в треперещата си ръка таблетка от хапчета 

за оросяване на мозъка. Има я от Феара, която ѝ е върнала жеста за чая против 

ужасяване. Узащица ме впечатлява най-много. Не защото ни е майка. Тялото ѝ сякаш 

е покрито с бубони от енигмите, в които тя неизбежно живее. Не може да намери 

отговори и винаги плаче пред другите. Никоя от тях не обръща внимание на 

останалите две и трите необясними жени просто стоят една до друга, понеже не искат 

да разберат нищо друго освен онова, което те поотделно смятат за първоначално и 

вечно изтезание на душите. 

  Географското разделение и създадената граница могат да бъдат разглеждани като 

проекция на “пожелания плод”, а също и като насилствено подбрана отличителна 

черта. По тази причина българо-македонското единение е логично заключение на 

продължителния исторически “статус” на държавите, според който съществуват два 

лика, оронени отвътре и отвън. Психоменталният ракурс в композицията на нациите 

обаче е доказателство за интелектуалната упадъчност и затова е политико-социалното 

разминаване на националните възгледи. Моделираното съзнание на 

псевдонационалния социум в западната ни съседка, както и умственият срив са 

откровения за способите, с които Великите сили и свръхконтролиращите водачи си 

служат по пътя на конструирането на свои светове. В синхрон с масовото 

разрушаване на почти всяка “опция за адекватна менталност” българската реалност 

на представителите би могла да бъде само абсурден опонент на идеята за 



 

 

македонското самосъзнание. Дори сме по-близо до признаването на историческата 

логика в същността на македонската екзистенция, отколкото до нейното обосновано 

заклеймяване. Или казано иначе - очертават се две несъвместими области на 

дезинформацията, низостта на ума и слабоволието, резултатът от чието обединяване 

би бил по-трагичен и от случая на отделното им присъствие на картата.  

  Но въпреки това не по-малко очевидно е принципното убеждение на базата на 

цикличния модел, който времето следва. В логиката на въртенето най-възбуждащият 

сетивата момент е този на преобръщането на ситуациите, но ако човеците се отричат 

от собственото си движение, това значи, че циклите на времевия ход се разрязват и 

изтичат в тръбите, покрити с плесен. Нямаме шансове, ако не притежаваме 

пълноценно себе си и не можем да се осъществим без емфатичното упование на 

вероятности.   

  Да си представим, че битието е жълто-цикламено. И някъде цветовете се срещат, 

като на това място се образуват оттенъци на залез. Какво са обрамчили 

Предпочитанията? Спомням си ги грабнали чанти с дълги дръжки. Били са същите 

много преди писъците на рождението ми и ще останат непроменени и след Деня на 

същинските полети. В чантите на Предпочитанията няма молитвеници!... Никога не 

е имало, но сега търсим оправдания за делата си. Всичко, което Предпочитанията 

носят със себе си, е съшито от собствени мисли... Движим се, но дали вървим и каква 

е посоката ни? Узащица е закрилата на всички ни и наранените ѝ крила бранят нас. 

Ще погледнем ли на последните си лели с добро око и каква ще е причината за това? 

Аргументи за живеене. Нещо за притежаване? Празната подадена ръка. 

  Остава неясно разделението на двата етноса, превърнали се във фундаменти за 

изживяването на чужда историческа битийност - османска, съветска. Българо-

македонската връзка може да се разглежда като добър аналог на взаимоотношенията, 

които имат никейци, епирци и трапезундци след рухването на Византийската империя 

през 1204 година под напора на латинските барони. Троичната България от края на 

XIV век, за която с учудване споменава и пътешественикът от немски произход - Ханс 

Шилтбергер, е обект на размисъл в контекста на нуждата от здрав съюз в тревожните 



 

 

години от края на столетието. Шилтбергер възкликва в своя „Пътепис“, че е бил в три 

Българии, като също така очертава и границите им. Негови думи са и: “Неверниците 

казват, че са завладели християнските земи не благодарение на своята мощ и мъдрост, 

нито по своята святост и смиреност, а благодарение на греховността и надменността, 

които царуват сред християните”. Става видима неизбежността от “случването” на 

конфликта между Македония и България в рамките на историческата логика. 

Миналото е своеобразен еквивалент на настоящето с различен грим. Необясним 

остава обаче мотивът за този “абсурд на народите” точно когато тяхната обединеност 

и насоченост е наложителна. По-точно - макар да е ясна концепцията, нейната 

същност продължава да е парадоксална. Следвайки концепцията, заложена в 

трансценденталния идеализъм на Имануел Кант, е необходимо да отбележим 

неизбежността на мъртъвците, чийто дом, за съжаление, е в одушевените тела, но и 

стремежът, който Никогаживите трябва да притежават, за да се догонват един друг по 

ширините под трансцендентното небе в нечие име заради смисъл. В случая това е 

общата цел. България и Македония (сега известна като Северна Македония) са почти 

обречени светове. Те умират. А последната надежда на линеещите принцеси е малко 

по на изток или на запад от бодливите дробове, между които са свити трънни сърца! 

Въвеждаме името на Никогаживите, за да наричаме така достойните за съжаление, 

които са обречени да не бъдат създания от еднолинейна красота в нюанси на 

положителност. Всички хора са Никогаживи.  

  Синият влак не е толкова далеч. Червената боя е до нас на перона. Ако хукнем 

сега, ще направим цвета поне на последния вагон лилав и това ще е хубаво, понеже 

ще се е случило нещо. Лилавият цвят ще е наше дело. Но зеленото е очевидно за 

любящия ни далтонизъм, който ни пази винаги, а в този случай ще се пожертва за нас 

изцяло. Той ще стори път на зелените тонове. А… Гледайте! Узащица долита първа с 

болните си, месести криле. От тях капе кръв. След нея пристигат Феара и Реамомия в 

същия ред. Усмихват ни се изтощено, понеже са летели. Може би е било дълго. В 

лошо време. Сигурно е затова. Потупва (на гарата се е събрал целият български народ) 

едновременно всеки от нас благодарение на способностите си. Така си тръгваме 



 

 

успокоени и перонът се опразва. Майка ни и сестрите й отлитат. Вече не бихме могли 

да ги проследим с очи. 

  Съвместимостта на двете “олекотени нации” е подигравка дори и от името на 

обнадеждения фалш. Латинската сентенция “Ubi nihil vales, ibi nihil velis” (“Който 

нищо не може, нищо не трябва да иска”) синтезира външно-, а и 

вътрешнополитическото състояние на държавите. Българската и македонската нация 

нямат какво да предложат поради собствения си срив. А македонското самосъзнание 

е невъзможно явление, чиято същност е против реалността. В контекста на 

историческата действителност от Средновековието е задължително да се изтъкне 

Битолският надпис на цар Иван Владислав (1015-1018), синът на Арон. Първо, 

интересно е самото стечение на обстоятелствата, при които се развива Самуиловият 

род. През 976 (според някои историци 986) година при местността Разметаница той 

убива цялото семейство на Арон заради опасения от заговор и по-точно сключването 

на сепаративен мир от страна на брат му с Империята. При това Самуил действа и 

взима решенията си в контекста на една усложнена политическа обстановка, 

обострена най-вече в края на X и началото на XI век. Така Самуил се разправя с Арон 

и потомците му, но по молба на Гавраил Радомир, наследника на Самуил, Иван 

Владислав е оставен жив само за да убие чрез подлост своя братовчед трийсет и девет 

години по-късно. Тази поколенческа двигателност е правдиво доказателство за 

априорния модел на българските нрави (респективно, този на БРАТЯТА от запад). Но 

макар Иван Владислав да си спечелва лоша слава на кръвопролител на родна кръв, 

той остава в историята и по-точно в българо-македонския конфликт много по-ярко и 

забележително. По време на неговото управление столица продължава да бъде Охрид, 

но когато той е превзет, престолният град се измества в Битоля. Именно оттам се 

намира и надписът, който е свидетелство за управлението на Самуиловия племенник. 

„През лето 6523 [1015] от сътворението на света обнови се тази крепост, зидана и 

правена от Йоан, самодържец български, с помощта и с молитвите на пресветата 

Владичица, наша Богородица, и чрез застъпничеството на дванадесетте върховни 

апостоли.“ Известно е, че името Иван е абсолютна еквиваленция на Йоан. Днес 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252591%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252591%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252590%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB


 

 

българските съседи укриват пълния превод на древния текст, като така “застраховат” 

колебливата история, на която стъпва псевдонацията им.  

  Потвърждение за нейната алогичност в настоящето е и Ферманът за учредяването 

на Българската екзархия от 27 февруари 1870 година. Териториалният обхват на 

Екзархията е посочен в член № 10 от фермана: “Църковният Окръг на тази Българска 

Ексархия състои от Епархиите: „Русчушка, Силистренска, Шуменска, Търновска, 

Софийска, Врачанска, Ловченска, Видинска, Нишска, Пиротска, Кюстендилска, 

Самоковска, Велеска, Пловдивска (…)”. Велешката епархия е част от днешна Северна 

Македония. Впоследствие през 1874 година е проведен плебисцит относно спорните 

епархии - Скопската и Охридската, като се оказва, че почти целият процент от 

гласувалото население подкрепя идеята да се зачисли не към Вселенската 

патриаршия, а напротив, именно към новоучредената Българската екзархия. В 

годините след Освобождението при министър-председателите Стефан Стамболов и 

Константин Стоилов са били договорени четирима, а при Стоилов - трима владици 

чрез берати. Самият Санстефански мирен договор (19. 02/3.03. 1878 г.) е 

недвусмислен доказателствен коментар по темата за македонската национална 

психика. Границите на нововъзстановената държава се разпростират на териториите 

на Македония, Тракия и Мизия - нейните изначални и затова коренни земи. За жалост, 

този мащабен обхват, който достига 172 000 километра, е безсрамно погазен от 

Великите сили, притеснени от една толкова голяма страна, проводник на руското 

влияние в Европа.  

  В хода на следвъзрожденския период първото въстание от периода след 

03.03.1878 година е Кресненско-Разложкото въстание. Неговата цел е именно 

свободата на Македония, останала извън пределите на Княжество България след 

Берлинския конгрес (01/13.06.1878 - 01/13.07.1878). Доказателствени примери са 

организацията за освобождаване на македонските земи - ВМОРО, както и много 

бунтове и въстания, от които най-голяма известност придобива Илинденско-

Преображенското въстание (02.08-19.08.) от 1903 година.. 



 

 

Именно техният трагичен завършек слага край на идеята за обединение между 

Княжеството и Македония, но националният въпрос не отмира окончателно и 

продължава да занимава българското политико-военно съсловие чак до промяната на 

политическия режим от 09.09.1944 година. За съжаление, ние, като представители на 

изградена във вековете “качествена националност”, сме не по-малко пагубни твари в 

рамките на общото битие. Разбира се, обективната оценъчност надделява в името на 

ефективния коментар (и критика) на обстановката. Все още имаме възможността да 

избираме: дали да изтлеем незабелязано в пълноводната река на времето, или да се 

разградим в настоящия си вид - такива, каквито сме - и да се “превъплътим” в нещо 

ново и дано затова по-добро.  

  Не отричам възможността за обнадеждение. Но ако то има място в 

конфигурацията на настоящия момент от историята, отдавна е закъсняло и за него се 

мисли много трудно, понеже не се ли вижда причината, убеждението започва 

методично да умира. Не съм загубил упованието, че връзката между Македония и 

България е повече спасителна като подхвърлен пояс на удавник, отколкото въздигаща 

като Симеоновото управление за една държава, близка до имперското устройство. 

Ала обществото е хаотизиран модел от разнообразни сигнали, които не се 

характеризират с еднозначие. Куберовият подход към Аспрух от 688 година е 

доказателство и вик за подновена повторяемост на високо съдържателни народностни 

кодове. Но останали ли са поне парчета от мислещ етнос в земите ни и могат ли те 

(останките) да се преборят с нелепата проява на политико-социално съществуване в 

западната ни съседка? Изпитвам огромно затруднение да задържа силите си за 

надеждата, че едно упадъчно национално самосъзнание и друго, което мога да нарека 

“умиране на лъжесвят”, имат шанс да се допълнят смислено под този небосвод. Но 

трябва! Трябва! Нали? 

  Шансовете и невъзможностите спят, завити под едно одеяло, заедно и на Леглото 

на диханията ни. 

  Узащица умира. Феара и Реамомия са се надвесили над нея. Сякаш вече бдят. 

Феара разтреперана долепя ухо до мястото, където би трябвало да се намира сърцето 



 

 

на майка ни. Гледайки я, имам усещането, че е само моя. Сърцето й едва бие и в 

самото му туптене има загадъчност. Реамомия е изтощена. Отскоро страда от 

състояние, в което си спомня единствено, че има нещо, което не бива да забравя. Няма 

идея какво. Не след дълго Узащица издъхва. Реамомия и Феара изумени го 

констатират и се споглеждат отчаяно. Нямат намерение да викат лекар. Поне не им 

хрумва за това. Те не знаят как да продължат. Черният зеещ отвор е до главите им.  

Телата им се опират в него като в магма с безграничен живот. Крилата на Узащица се 

отделят от разранения ѝ и отслабнал гръб, надигат се и с плешива перушина и 

провиснала и язвена кожа по тях се отправят нанякъде - сами и неискащи да знаят.  
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