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 Какво е идентичност? Кое е общото и различното в идентичностите на българите 

и македонците? Науката психология дефинира понятието „идентичност” като 

индивидуално разбиране на човека за себе си. Идентичността остава една и съща във 

времето и прави даден човек да е самият той през хода на целия му живот. Можем да 

разгледаме два нейни аспекта, които показват, че човекът, по начина си на 

съществуване, е свързан с другите хора и едновременно различен от тях. Това са 

социалната идентичност и личностната идентичност. В настоящето есе ще разгледаме 

националната идентичност като част от социалната идентичност на човека, която ни 

показва принадлежността ни към нашата нация. 

 Национална идентичност – принадлежност,  която всеки притежава, но не цени. 

Може би, защото тя ни показва кои сме ние, какъв е нашият произход. Цялата тежест 

пада на раменете ни заради тази категоричност „Кои сме?”. Трудно ни е да си 

представим как подобно явление може да определи каква част от обществото заемаме. 

Ако националната идентичност беше човек, би приела образа на дама, която се скита, 

немощна, из разместените павета на тесните улиците в някой град. Сипе се ситен 

дъждец, който пада около сянката ѝ, а тя - облечена в дрипи. Хората затварят вратите 

си, загасят лампите и заспиват в дрямката на непримиримостта. Всяко нещо, за което 

жадуват, е въпросната дама  да не се появи на вратата им, за да им припомня. Тя не 

търси само своите души, а и онези, загубените, които са заровили главите си под 

възглавниците, защото смятат, че вече са се намерили. Намират всичко, освен кои са 

всъщност. Няма ги традициите, спомена за родината, нито любимите герои. Всъщност, 

те са там. Не са напълно изгубени в празното поле, където някога е имало слънчогледи. 

Някъде, събрани, обикалящи под гаснещите лампи на калните улици. Може би са 

приели образа на обикалящата фигура в мрака.  

 Всеки се опитва да избяга от това, което е. Бяга в близките покрайнини на 

непознатото, смятащ, че ще може да промени корените си. За негова участ те вече са 

се впили дълбоко в земята, няма как да ги изкорениш, защото те винаги ще са там. 



Винаги ще растеш в родното, колкото и да се отклоняват клоните ти на „запад“, ще 

знаеш и помниш, че родината ти се простира, където и да отидеш, тя, самата, е една 

единствена, запазена. Ти я носиш в своята национална идентичност. Помисли се за 

хитрец, като избяга, мразещ родното, но боготворящ чуждото. 

 Националната идентичност е тази, която ни завръща към корените ни, там, където 

всичко е започнало. Любов, която само стереотипите могат да погубят. Тя е трагична 

и неописуема, тъй като това чувство живее с нас, няма и да спре да съществува. Винаги 

ще носи мисълта за това кой си. Родината можеш да я откриеш дори и в съседката – 

Македония, с която в историческото минало сме имали обща национална идентичност.   

Но днес те са две различни идентичности, които не биха могли да се слеят, защото вече 

е късно за промяна. Не че не може да я има, просто тя е почти невъзможна, защото 

историята и политиката са променили националния план  на двете „сестри чужденки“. 

 Правейки социалнопсихологически анализ на двете обособили се самостоятелни 

национални идентичности на България и Македония, можем да отбележим следните 

близости и различия. Това, с което трябва да започнем, е омразата. Онази, която се е 

настанила в отношенията на двете страни. Дори не знаем дали можем да го опишем 

като омраза, а по- скоро като непоносимост, която се е закоренила в главите ни. Ще 

останем с впечатлението, че тази непоносимост не е „от вчера”, защото тя присъства 

дълги години в нашите взаимоотношения, които не са изгладени и до ден днешен, 

въпреки опитите на политиците да ги сложат в ред, не мисля, че ще бъдат напълно 

хармонични някога. В националните идентичности на двете страни има доводи, които 

оправдават тази нотка на непоносимост. Всяко от тези отношения има своите 

отпечатъци във времето, които ги правят такива, каквито са. Има едно напрежение, 

което витае, щом се спомене „чуждата сестра”. Сякаш нашите братя с нежелание 

отхвърлят нашия зов за мир. Принудени от отказа им, ние се настройваме негативно 

спрямо тях и така, взаимно, поучаваме следващите поколения на една нова национална 

идентичност. Това може да зароди само и единствено една истинска недружелюбност 

при едно следващо общуване. В никакъв случай не можем да сложим всички хора под 

общ знаменател, но има част от нашето възпитание, което ни е накарало, дори при 

мисълта за другата страна, да се настройваме негативно и натрапчиво спрямо 

„принадлежността” към нацията.  



 Имаме обща история, която вместо да подобри отношенията, по някакъв начин ги 

влошава. В общото колективно съзнание в историческото ни минало се наблюдават 

редица общи исторически събития, културни традиции и нрави. В сегашната 

действителност можем да отбележим разединение в националните идентичности на 

българи и македонци, както и преписване на цялото колективно минало от всяка от 

страните и отхвърляне на притежанието му от страна на другата. Един от основните 

компоненти за създаване на национална идентичност на личността на човека е 

историята и общото историческо минало. Имайки предвид посоката, в която са 

тръгнали двете страни и хората, за обособяване на самостоятелни държави и представи 

за принадлежност към собствената нация, можем да заключим, че не би могла да 

съществува една обща  национална идентичност в съзнанието на българите и 

македонците. Друг компонент за формирането на национална идентичност е езикът. 

Разглеждайки и анализирайки същността на езиците, се откриват много прилики, за 

които и двете страни не отричат, но си приписват свое историческо възникване и това 

е причина за конфликт. Езикът е средство за кодиране на мисълта и предаването ѝ на 

другите хора. Фактът, че споделяме мислите си на сходен език, показва близост и обща 

комуникативна семантика.  

 Част от националната идентичност са фолклорът и културните традиции, те са 

аспект, който оформя принадлежността към общността и реализира споделеното 

социално битие. Те са общ компонент за двете национални идентичности и връзка, 

която  показва близостта на двата народа. Много са общите народни песни, танци, 

културни обреди и празници, което ни навеждат на мисълта, че социалното ни битие е 

споделено. 

 Националната идентичност е тази част от нас, която ни позволява да открием себе 

си из обществата и да ни покаже къде точно принадлежим. Това е много важна част от 

съзряването на един човек, тъй като може да ни представи света, в който живеем, по 

един много по-различен начин. Разгледаните две „сестри чужденки“, близостта и 

различията в идентичностите на българите и македонците, показват динамиката на 

съвременното общество и трудността да се самоопределим. Макар общото в 

колективното съзнание, възникналото напрежение и противопоставянето на 

идентичностите на двата народа трудно биха позволили поставянето им под общ 



знаменател. Въпреки кумулираното напрежение, трябва да се търси път към 

споделеното социално битие като средство за сближаване и добросъседски отношения.  


