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 „Само на раменете на историята можем да видим ясно бъдещето.” 

          Връщайки се назад във времето, поглеждайки между дебелите корици на 

историята, откриваме, че Балканския полуостров, освен ключовото си 

местоположение, винаги е бил място на борба за територия и влияние.  

         Неоспорим е фактът, че България е една от най-старите европейски държави с 

богата култура и история. И още, Македония е историко-географска област на 

Балканския полуостров, в която векове назад живеят етнически българи, откъдето 

произхожда и сходството в езика, бита и традициите ни.  

          Фактите още сочат, че Северна Македония е държава на Балканския полуостров, 

разположена на територията на Вардарска Македония, чиято история като държава 

проследяваме назад до новото време и по-конкретно – началото на 20 век.  

          В периода на Възраждането българският народ си поставя няколко основни 

цели – борба за независима просвета, църква, национално освобождение и така 

наречения национален въпрос, според който българите, останали извън пределите на 

българската държава, да имат възможност да станат отново част от нея.  

          В историята съществува и македонски въпрос, който се оказва част от 

българския национален въпрос. Енциклопедия Британика от 1911 година посочва, 

че:„Берлинският договор със своето изкуствено разделение на българската раса 

създаде трудния и заплетен македонски въпрос. 

          Македонският въпрос всъщност е условно обозначение на борбите на 

българския народ за освобождение на Македония, която, според Берлинския 

договор от 1878 г., остава и след Освобождението на България под прякото владение 

на Османска Турция. 

        Изложените по-горе факти имат за цел да изяснят накратко историческите 

корени на съществуващата ситуация.  

         В момента взаимоотношенията между България и Северна Македония са 

обтегнати и причините за това са много, но може би най-актуалната е липсата на 

подкрепа от страна на българското правителство и народ при кандидатстването на 

Северна Македония за членство в Европейския съюз.  

        За да подкрепи българската държава европейската интеграция на Северна 

Македония, на първо място българското правителство иска Македония да заяви, че 

новото ѝ име не представлява териториални претенции към географския регион 

Северна Македония. Освен това, България настоява езикът, на който говорят 



македонците, да бъде наричан „официален език на Република Северна Македония“ 

или да бъдат признати българските му корени.  

           Всъщност междусъседските проблеми съществуват отдавна и те са свързани с 

желанието на Северна Македония да създаде „нова” национална история с 

елементи, заимствани от българската. Македонските политици често наричат 

българите „татарски народ”, с който те нямат нищо общо.  

           Емблематичен е проектът „Скопие 2014“, създаден от македонското 

правителство. Той изцяло променя облика на централния площад „Македония” в 

столицата, заради който тя често е наричана „градът на паметниците”. Целта на този 

мащабен архитектурен проект е акцентиране върху македонската национална 

идентичност. Там наред с паметниците на Александър и Филип Македонски се 

нареждат и тези на Св.Св. Кирил и Методий, цар Самуил, Климент Охридски и 

Наум Преславски, Даме Груев и други исторически личности, свързани с 

българската история, но „признати” от македонците за техни. 

           Това желание за създаване на собствена „псевдо” история е залегнало и в 

учебниците по история в Северна Македония, в които ясно пише, че  „Цар Самуил е 

основоположник на македонска царска династия, който заедно с тримата си братя - 

Давид, Аарон и Мойсей, вдига въстание срещу българската власт през 969 година, 

отхвърля я и създава македонско царство.”  

            В учебниците в Скопие още четем, че в държавата на Самуил се пишело на 

"македонски славянски език".  

            В същото време няма нито един исторически източник, който да потвърждава 

подобни твърдения. Фактът, че византийските хронисти в края на 12. и началото на 

13. век наричат император Василий II "Българоубиец" е пропуснат.  

        Според учебниците в Скопие става ясно още, че глаголицата е дело на Светите 

братя Кирил и Методий, за да "християнизират по-лесно македонските славяни 

около Солун", като впоследствие славянската писменост се разпространила в други 

съседни земи - най-първо в България. Този факт не съответства на истината. Братята 

Кирил и Методий не посещават местността Македония. Азбуката там достига 

благодарение на техните ученици.  

               Свети Климент - първият епископ, проповядвал на български език, и 

основател на Охридската книжовна школа - в учебниците в Скопие е представен 

като говорещ на "старославянски" и основоположник на "македонската църква". 

            Изброените дотук твърдения са само малко част от желанието на 

македонските държавници да изменят историческите факти и събития, да се отделят 

изцяло от българския народ, когото те дори наричат свой поробител.  

            Но… тук следва въпросът: Можем ли да променяме историята за свои цели?  



            Историята сама по себе си като наука няма почти нищо общо с литературата 

например, където авторите, основавайки се на своето въображение и талант, 

създават художествени светове. Историята има своите обективни основания и макар 

да е разказ за миналото на света, който нямаме като общ файл или документ, той все 

пак е реалистичен.  

        Науката „история” разполага със свои научни методи, които използва при 

характеризиране, датиране и определяне на историческите епохи, личности, 

държави. Затова ние можем да тълкуваме причините и последиците от дадено 

историческо събитие, но не можем да изменяме историческите факти. Това е и 

основната причина Македония и България да са далечни, макар и делящи обща 

граница.  

        Езикът ни е близък, а що се отнася до културата, нравите, манталитетът, 

традициите, музиката, обичаите - те дори са общи. Но държавната политика, 

отричайки българските корени на македонския народ, занимаваща се с пропаганда в 

учебниците по история, прави опит да подмени и самосъзнанието на поне няколко 

поколения и това продължава десетилетия.  

           И тук някъде… между борбите за историческа достоверност, между 

македонските народни хора и песни от българския край, са застанали не един, а два 

народа и всеки един човек от тях е с правото сам да се определи, без някой друг да 

може да му го отнеме.  

          Дали ще наричаш себе си българин, или македонец е от значение най-вече за 

самия теб, защото само и единствено осъзнавайки своето минало, само и единствено 

познавайки корените си, можем да изградим достойно бъдеще. Всичко останало е 

заблуда в свят, в който ни учат какво да мислим и какви да бъдем. 

          Само на раменете на историята можем да видим ясно бъдещето. 

          

             

 


