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Известни са няколко подхода към определението за нация: нация като 
държавна собственост; нация като общност на езика и културата; наци-
ята като съдбовна предопределеност чрез кръв, география и прадеди; 
нацията като синтез на множество фактори: територия, език, икономиче-
ски връзки, културна самобитност и специфична духовна нагласа. Вся-
ко едно от тези определения изразява определен етап от развитието на 
общочовешкия светоглед по въпросите на битието. Днес, на тази степен 
на развитие на човешкото общество, когато изчезват границите между 
нациите, образуват се световни комуникативни системи и се уеднаквя-
ват културите, за най-пълно определение на понятието нация може да се 
смята следното: устойчива общност от хора, обединени от определени 
ценности (език, обща култура и традиции, заинтересованост от запаз-
ването на съществуващата държавна териториална цялост и т.н.), чиято 
съвкупност  и вътрешно единство обуславят националната принадлеж-
ност. Така, от досега изложеното по въпроса за нацията, става ясно, че 
е необходимо съществуването на множество признаци за установяване 
на нейното съществуване, както и, че оформянето й е бавен и дълъг, не-
поддаващ се на моментни внушения, процес. Това правило, както всички 
правила, има своето изключение. На 29.ХI.1943 г., на своето второ засе-
дание, в старата босненска столица Яйце, АВНОЮ (Антифашистко вече 

На Балканския полуостров Македония е ябълката на 
раздора. През последните сто години нейното име се е 
превърнало в символ на нестабилност. То никога не се 
спряга самостоятелно и е винаги в съпровод с друга дър-
жава. Местоположението й, в центъра на Балканите, 
винаги поражда апетити към нея, дори и на страни, 
нямащи собствено население там. В стремежа си да 
осигурят своето присъствие в Македония, тези страни 
пристъпват към денационализиране и асимилиране на 
местното население, което засяга най-много  България, 
тъй като тази област винаги е била населявана и про-
дължава да се населява  основно от българи. 
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за народно освобождение на Югославия) официално признава една нова 
нация – македонската. За един ден е решено създаването на нова нация, 
нов език и нова история, нещо, което другите народи градят в продълже-
ние на столетия. 

Но как се стига до мисълта за т. нар. “македонска нация”? Тя се за-
ражда (като сръбска идея) през 80-те години на ХХ век, след което за-
почва бавният й възход. До 1913 г. в редиците на пробудените македон-
ци се вливат главно български ренегати и отявлени сърбомани. Предвид 
завладяването на Македония от Сърбия и автоматическото обявяване на 
всичките й жители  за “прави сърби”  (дори на турците и албанците), ма-
кедонизмът отстъпва на заден план. Но само двадесет години са нужни 
на белградските мегаломани да разберат, че “класическият сръбски юг” 
далеч не е сръбски, и македонизацията отново набира ход, за да се стиг-
не до двете заседания на АВНОЮ и споменатото вече безпрецедентно 
узаконяване на най-наглата етническа фалшификация в човешката исто-
рия – “македонската нация”. Истинският македонски народ има съвсем 
друга история. Древните македонци се обособяват като народ още през 
второто хилядолетие пр. Хр. По етнически състав те са близки повече 
на траките, като езикът им представлява смесено трако-пеонско наречие, 
със силно дорийско влияние. Македонската държава е образувана през 
640 г. пр. Хр. от Пердика, който обединява разпокъсаните дотогава пле-
мена. При управлението на Филип IІ (359 г. пр. Хр. – 336 г. пр. Хр.) тя 
се издига до първа сила на Балканския полуостров, а при неговия син 
Александър III Македонски (336 г. пр. Хр. – 323 г. пр. Хр.) е вече световна 
държава. След смъртта на Александър, изкуствено създадената империя 
бързо се разпада, а същинска Македония навлиза в период на размирици 
и упадък. Постепенно, въпреки отчаяната съпротива, изпада под римска 
зависимост, а след битката при Пидна (168 г. пр. Хр.) е разделена на че-
тири васални републики. След едно неуспешно въстание през 146 г. пр. 
Хр. и тези последни остатъци на македонската държавност са погълнати 
от Рим. Останал без своя държавност, македонският народ е подложен на 
силна романизация и елинизация, и изчезва, още преди началото на сла-
вянските нашествия през VІ в. Името Македония се появява отново през 
IХ в. като обозначение на област в Източна Тракия. Оттам произхожда 
и прословутата македонска династия във Византия. Това име се запазва 
до края на ХII в., когато окончателно изчезва, за да бъде възродено най-
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неочаквано през ХIХ в. 
Всичко казано дотук касае името и историята на един народ, нямаш 

нищо общо със славяните, които се настаняват по бившите му земи, сто-
летия след неговото изчезване. Поради това, че славяните са варварски 
народ, те не са и могли да научат каквото и да е за народа, живял преди 
тях по тези земи, което да ги накара да се отъждествяват с него или да 
вземат името му. По това време (VI в. – IХ в.) в бивша Македония живеят 
ринхити, сагудати, берзити, драговити, струмяни, мърваци и др. славян-
ски племена, но никъде не се споменават македонци. Вместо това завла-
дяването на областта от България през средата на IХ в. довежда до пре-
връщането ѝ в неделима част от българското етнокултурно пространство, 
нещо, което постоянно е засвидетелствано от всички посещавали някога 
Македония – от средните векове до днес. Най-важните свидетелства са 
подредени в хронологичен ред:

ХI в. – Македонските славяни се споменават многократно като бълга-
ри в спомените на Охридския архиепископ Теофилакт. Пишейки житиета 
на светите братя Кирил и Методий, той казва:  

“Светиите считаха като голям недостатък, че племето на славяните, т. 

Битолският надпис на цар Иван Владислав
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е. българи, не разбират гръцки”. 
1345 г. – След битката при Велбъжд през 1330 г. Македония е зав-

ладяна от Сърбия. В едно писмо до дожа на Венеция Андрео Дандоло, 
писано в Сяр, сръбският крал Стефан Душан се нарича крал на сърбите 
и българите (т. е. на тези, които е покорил в Македония): 

“...Bulgarie imperii partis non medice particeps”. 
1510 г. - В книгата “Breve memoria de la discedenti de nostra casa 

Musachi” един от деспотите в южна Албания- Музаки (след турското за-
воевание емигрирал в Неапол), помества спомените на мъжете от рода 
Музаки за събитията по време на войните с турците. За битката при Ко-
сово поле пише: 

“...на бойното поле дойдоха Лазар, сръбски деспот, и Марко – крал на 
България (Lazaro, dispoto de Servia, e Marko - rex di Bulgaria)” 

1591 г. – В книгата си “Пътуване из Балканския полуостров през ХVI 
в.” д-р П. Маткович, хърватски учен и пътешественик, дава описание на 
пътуването на английския дипломат лорд Бърнард, който, начело на една 
мисия, минава през Македония на път за Истанбул: 

“...излизайки от стружкото поле, се минава по един мост, който е гра-
ницата между Албания и България. Българите говорят на славянски език 
и си служат с гръцката религия.” 

“ На 23-ти ден за 19 часа  стигнахме Монастир (Битоля), град българ-
ски, с 1500 къщи, много населен...” 

1628 г. – ХVII в. излиза книгата на известният географ и историк Ха-
джи Калфа “Географско описание на Румелия и Босна от Мустафа бен 
Абдала Хаджи Калфа”. В нея за областите в Македония се чете дословно 
следното: 

“Скопски санджак. Околиите на този санджак са: Толи Монастир (Би-
толя) между Лерин, Преспа, Прилеп и Охрид. Идва се от Цариград през 
Солун, Вардар и Воден за 19 дни. Жителите са българи...  

Хорпища (Хрупище) на Костурското езеро, на 2 часа от едноименния 
град. В околностите са Костур, Вилище, Населица. Жителите са българи. 
Вилище, (Билища) на 17 дни път от Цариград. В околностите са Горица 
(Корча), Преспа, Хорпища. Жителите са българи и албанци. 

Охри санджак. Охри (Охрид), на югозапад от Скопие, на 16 дни от 
Цариград, на източния бряг на едно езеро. В околностите на Старово. 
Жителите са българи. 
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1660 г. – В т. V от “Сияхатнаме”, книгата на друг турски историк Евлия 
Челеби, роден в Истанбул, през 1611 г., се чете: 

“След час и половина път на север стигнахме Извор (Велес), разпо-
ложен на брега на една река, и в полите на една планина. Този български 
градец има 150 къщи.” 

“Изобщо в Прилеп се говори български...” 
1704 г. – В “Пътуване до Йерусалим” от Йеротей Рачанин се казва:
“Стигнахме българския град Велес, когото турците наричат Кюпрю-

лия, тук тече една голяма река, наричана Вардар.”
1753 г. – В описанието направено на манастирите във Фрушка гора 

(между Дунав и Сава) през 1753 г. от Д. Руварац има следните извлече-
ния от официалните регистри: 

“Стоян Вучков, роден в България, село Смоляни (край Скопие) и жена 
му Смиляна, дошла от 1745 г.” 

“Монахиня Анна е родом от Кратово в България. Тя дойде тук  в ма-

Легендарният войвода Апостол Петков - Ениджевардарското слънце
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настира в 1747 г.” 
1766 г. – В книгата “Totus Danubius” от Аугусто Боемио са изведени 

следните твърдения относно границата между Сърбия и България: 
“Границата  откъм Сърбия следва Тимок, преминава долината на Ни-

шава между Ниш и Паланка и отива оттатък Бълтарска Морава; градове-
те Лесковец, Качаник, Скопие и Враня са в България. Планината  Шар е 
северна граница на Македония.” 

1794 г. – В “История на различните славянски племена, по-специално 
българи, хървати и сърби”, Йован Раич, виден сръбски историк и църко-
вен деец, говорейки за третия поход на Хунияди, определя границата на 
България: 

    “Отивайки за Мизия, Хунияди мина оттатък Видин. Завърши 
дните си в Косово поле, което граничи с България.”

1801 г. – Ф. Поквил “Пътешествие в Морея, Константинопол, Алба-
ния и обиколки из останалите части от империята на отоманите през го-
дините 1798, 1799, 1800 и 1801”, в три тома: 

“Шар е естествено граница на България” (т. III, стр.249) 
1840 г. – Френският пътешественик и ориенталист Ами Буе от 1836 г. 

до 1838 г. обикаля цяла европейска Турция и по-късно, през 1840 г., пуб-
ликува четири тома със свои трудове и пътеписи:   

“Ниш е български град с 16 000 души, от които 6000 мохамедани.” 
“Построен на Морава, Лесковац има 3000 къщи, или около 12 000 

души. Овощните градини са много грижливо поддържани от българите, 
които почти единствено населяват всичките многобройни околни сели-
ща.” 

“Скопие има най-малко 10 000 души население, преобладаващо бъл-
гарско (eminement bulgare), но има също цинцари и сърби”. 

“Скопие е център на най-големия пашалък на централна Турция. Той 
обхваща 10 града, а именно: Скопие, Кюпрюлия, Щип, Ново село, Кюс-
тендил, Калкандел, Дупница, Куманово, Джумая, Кратово, Радовиш и 
по-малки селища като Егри Паланка, Качаник, Струмица и Петрич. Чис-
лото на селата е твърде голямо. Голямата маса е българска и с християн-
ска религия (La grande masse est bulgare et chretienne).” 

“Ресен и Преспа се обитават в голямата си част от българи.” 
“На изток от долината на река Черни Дрин населението е най-вече 

българско.” 
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“Куманово... с 3000 жители българи.” 
“Жителите на Охрид са най-вече българи и цинцари; има и малко ал-

банци.”  
“Гостивар е турско-българско селище от около 1500 души.” 
1843г. – “Бележки върху сръбския народ от византийскси автори” съ-

брани и издадени от Изидор Николич.  
“Аксиос или Аксия, най-голямата текуща вода в Македония, тече в 

България и прибира много притоци; днес се нарича Бардар или Вардар.” 
1854 г. – “Източния въпрос и България” от Липранди.  
“В Охрид и околностите му българите са смесени с християни алба-

нци.”
“Българската раса обитава на запад до албанските краища (планини)”
1860 г. – Един от най-важните писмени паметници е излезлият прз 

1860 г. сборник с български народни песни от Македония, съставен от 
Стефан Веркович. Извънредно ценно и неопровержимо доказателство е 
самото заглавие на книгата, поставено от Веркович – “Народне песме ма-
кедонски бугара”. Ясно е, че се касае за македонски българи, така, както 
има добруджански, тракийски, родопски и др. българи. 

Четата на войводата Ташко Шерифов
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Повече от девет години Веркович обикаля из Македония, за да търси 
и изследва славянски паметници. През тези девет години той събира спо-
менатите вече песни в един том и ги посвещава на сръбската принцеса 
Юлия Обренович. За тази дейност той е награден от Сръбската акадаем-
ия и е избран за неин член. По-късно той пише още трудове за македон-
ските българи като “Табло на живота на македонските българи”. Години 
след това, запитан защо е поставил такова заглавие на най-важния си 
труд, той сам казва: “Нарекох тези песни български, а не само славянски, 
поради факта, че, ако попитате безразлично кой славянин от Македония, 
“Какъв си?”, той ще отговори “Българин съм и български е езикът ми”. 

1860 г. – Пойе, френски лекар, живял 23 години между турците, пише 
в книгата си “La Bulgarie dans le present et ľavenir” следното: 

“България не е само страната, заключена между Дунава и Балкана. 
България, това е още Тракия, Македония...”

1860 г. – Вестник “Сръбски дневник”: 
“България... 
От друга страна, потвърждава се, че охридчаните са предупредили 

Цариградския патриарх, че те ще признаят за духовен глава папа Пий IХ, 
ако не им се даде български владика. За такъв посочили Иларион Мака-
риополски.” 22.V.1860 г.

“България... 
При празнуването на празника на св. Св. Кирил и Методий в Ямбол, 

Панагюрище, Сопот, Велес и в други по-големи градове се възхвали спо-
мена за св. Кирил и Методий, наставници и възпитатели на всички бъл-
гари.” 12.VI. 1860 г. 

“Мога също да ви съобщя, че в Битоля, Самоков и Охрид се оплакват, 
както навсякъде, от гръцките владици. Особено в Охрид, старата столи-
ца на българските патриарси, българите са били зарадвани твърде много 
като узнали...” 28.VI.1860 г.

1862 г. – Едно от най-интересните доказателства, дадено от сръбски 
източник, се намира във вестник “Видов дан” в броя от 29.III.1863 г.:

“...знаейки, че българският народ, крепък и петмилионен, се простира 
върху земите от долния Дунав до Егейско море, и от Черно море до долна 
Моравия и Черни Дрин.” 

1863 г. – “Мали землеопис на Србия и Туркия”, учебник, прегледан и 
одобрен от училищната комисия в Сърбия:
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“...областта Македония има 930 кв. мили и 1 милион жители, в гра-
мадното число българи.”

1863 г. – Лорд Странгфорд, “Източните крайбрежия на Адриатика”: 
“Цялата маса селяни и немюсюлманско население в европейските 

владения на Турция, като се изключат Босна, Тесалия, Албания и Халки-
дическия п-в, се състои от българи.”

1865 г. – Вестник “Напредък”, Нови сад, в броя от 21.II.1865 г. четем : 
“В Белград бе разпространен слуха, още непотвърден, че в Битоля, в 

България, турците убили руския консул.”
1868 г. – В статията “Нещо о Бугарскоj и Бугарима” от Д. Тумински, 

публикувана във “Видов дан”, бр. 33 до 34, се казва: 
“България обхваща голямата част от древна Мизия, Тракия и Македо-

ния. Българският диалект се говори от Дунава до Солун и до Костурското 
езеро, от Иелеград (Исакча) до Охрид. Като етнографска граница може 
да се взема Via Egnatia от Солун до Охрид.” 

1876 – 1877г. -  Най-важното международно признание на българския 
характер на македонското население е дадено от Цариградската посла-
ническа  конференция (23.ХII.1876 г. – 20.II.1877 г.). Изработеният там 
проект за бъдещото устройство на българската държава предвижда съз-
даването на две автономни области – източна и западна, като западната 

Съставителите на първата македонска азбука (1945 г.). На таблото присъства буквата „Ъ“
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обхваща почти цяла Македония. Под този проект слагат подписите си 
представителите на Великобритания, Франция, Австро-Унгария, Герма-
ния, Италия и Русия, с което Великите сили юридически признават Ма-
кедония за част от българското етническо пространство (при положение, 
че тя почти не попада в обхвата на Априлското въстание от 1876г.)

“България, проект за органически правилник:  
1. ...западният вилает, който ще има за главен град София, ще бъде 

съставен от санджаците: Софийски, Видински, Нишки, Скопски, Битол-
ски (без двете южни кази), едната част от Серския санджак (трите север-
ни кази) и от казите на Струмица, Тиквеш, Велес и Костур...” 

1878 г. – Писмо на Стефан Веркович относно сръбските претенции в 
Македония, адресирано до проф. Владимир Иванович Ломански в Петер-
бург, писано на 17.III.1878 г. в Загреб, публикувано в “Свободно мнение” 
бр. 51 през 1914 г. от проф. Иван  Шишванов. В откъси от него четем: 

“Според това естествено свещено право не само окръзите (санджаци-
те) Скопски, Нишки и Видински не са сръбски...” 

 “...истинската граница между България и Сърбия е Шар планина.” 
1886 г. – Спиридон Гопчевич, сръбски историк и краен шовинист, 

пише в книгата си “България и Източна Румелия с етюд върху периода 
1878 – 1886 г. и с военна преоценка на сръбско-българската война” след-
ното: 

     “Населява се от българския народ... западна България, т. е. Маке-
дония, чак до етнографската граница между България и Албания, минава 
Егри Паланка и Скопие чак до Шар, взима след това южно направление 
до Охрид и Кастория, завива после на изток и през Солун и Серес стига  
Кавала, на Егейско море, което напуща при устието на Марица, за да 
стигне Мидия на Черно море. 

От тези, а и от други подобни документи, ясно личи, че българската 
национална принадлежност на македонските славяни не е будила съм-
нение у никого и е била явно демонстрирана от самото население. Но 
от 80-те години на ХIХ в. сръбските държавници започват да предявяват 
права върху това население по външно-политически причини, след като 
претенциите им към Босна и Херцеговина се сблъскват с претенциите 
на мощната Австро-Унгария. Поради това те обръщат погледа си към 
Македония и в резултат целият курс на сръбската външна политика ряз-
ко се сменя. Как става това, достатъчно добре говори речта на сръбския 
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министър на външните работи Йо-
ван Ристич пред тайното заседание 
на Скупщината от 13. VII.1878 г. в 
Крагуевац. 

    “Препоръчано ни е от стра-
на на Русия (относно желанието на 
Австрия да не предприемаме нищо 
от страната на река Дрин) да не я 
провокираме. Когато запитахме 
Австрия коя е сферата на нейни-
те интереси, тя ни отговори, че 
те граничат с реките Дрин и Лим. 
Следователно, минавайки тези две 
реки, ние ще накърним интереси-
те ѝ и ще бъдем в конфликт с нея. 
Ето защо, ние не трябва да мислим 
да преминем тези две реки, как-
то през време на войната (тази от 
1877 – 1878 г.); ние се въздържахме 
да ги преминем, но ние навлязохме 
в стара Сърбия колкото можахме. 
Ние потърсихме нова политическа граница...” 

Резултатът от това търсене е известен. В стремежа си да аргументира 
някак необоснования сръбски интерес в Македония (именно там сръб-
ските политици намират своята “нова политическа граница”) сръбската 
“наука” прави последователно от македонските българи “аморфна маса 
без националност”, после “сърби, чувстващи се българи поради екзар-
хистката пропаганда”, и най-накрая “най-прави сърби от класическия 
сръбски юг”. Абсурдността на тези твърдения, предвид цялостното  ис-
торическо минало на областта, е толкова очевидна, че те са отхвърле-
ни навсякъде, освен в Сърбия. Поражението на сърбизма в Македония 
довежда до налагането на доктрината на македонизма. Македонизмът 
започва едно по-успешно налагане в Македония, увенчано от официал-
ното признаване на “македонската” нация – 29.ХI.1943 г. Така сръбски-
те интереси са прокарани отново – макар и под прикрита и завоалирана 
форма, а българската нация е разцепена, с всички призтичащи от това 

Корицата на сборника „Български народни 
песни“ от братя Миладинови
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последствия. 
На първо място, отделянето на западните български говори и обособя-

ването им в друг, “самобитен славянски език” – т. нар. македонски език. 
Никой от посещавалите Македония в периода до Балканските войни не 
споменава за друг говорим славянски език в тази част на Балканите, ос-
вен българския. Филологическата наука също никога не е считала разли-
ката между западните и източните  български диалекти за толкова голя-
ма, че да послужи за основа на нов език. Въпреки неминуемите различия 
с литературния български, базиращ се на източните говори, македонски-
ят диалект притежава всички родови прилики, присъщи на българския 
език, както и всички типични отлики на същия от другите езици. 

1. Единствен от всички славянски езици, българският език (вкл. ма-
кедонският диалект) употребява определителен член. Съвсем на място 
звучат думите на един хърватски филолог, който е казал, че “българският 
език се простира дотам, докъдето се произнася определителният член.” 

2. Докато всички останали славянски езици скланят думите си и имат 
падежи, българският език и македонските му диалекти си служат рядко 
с тях. Понастоящем те са три и почти не се употребяват – вместо тях се 
използват предлози.

3. Българският език образува по собствен, различен от останалите 
славянски езици, начин степените за сравнение чрез прибавяне на части-
ците “по” и “най” пред всяка дума. Така е и в македонските му диалекти.  

4. Българският език, единствен от славянските  езици, използва нео-
пределено наклонение и затова си служи със съюза “да” (прим. да учи, 
да бъде).

Въпреки повече от явната принадлежност на македонския диалект 
към българските диалекти (освен горепосочените факти могат да се на-
зоват и липсата на квантитет, словарното единство, начинът на образу-
ване на бъдеще време, наличието на двойно лично местоимение и др.), 
през 40-те години на ХХ век започва процес на отделянето му от българ-
ския език и обособяването му в отделен, “македонски език”.  Появата и 
развитието на този процес не са естествени, а се дължат единствено на 
стремежа на ръководството на Югославия на всяка цена да предотврати 
евентуални центробежни стремления сред българите в Македония и така 
да осигури бъдещето и  просперитета на сръбската хегемония в Юго-
славия. В това отношение, за начина, по който се съзижда новият език, 
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и за целия фалш около него е осо-
бено показателно писмо № 30 от 
8.ХII.1944 г. на Централния коми-
тет на Македонската комунистиче-
ска партия до ЦК на Югославската 
комунистическа партия. В него се 
изтъква: “Имаме големи трудности 
по въпроса за македонската азбука 
и език... Нужно ни е да помогнете 
да дойдат при нас съветските фило-
лози Державин и Бернщайн, които 
познават нашия македонски език. 
В нашия президиум на АСНОМ 
(Антифашистки съвет на народно 
освобождение на Македония) се 
разви друга ,доста остра дискусия, 
около нашата азбука  и се появиха 
разни тенденции, които могат да 
се отразят на политическия живот 
на нашия народ.” Лакейническото 
поведение на скопските политици 
е такова, че то не им позволява да 
вземат самостоятелни решения, 
дори когато се касае за собствената 
им азбука. Така по нареждане от Белград от нея са изхвърлени буквите Ъ, 
Ь, Ю, Я, Й, Ѣ, както и двете букви @ (голяма носовка) и ¤ ( малка но-
совка). Тези букви отразяват една типична особеност на южномакедон-
ските диалекти, носовото произнасяне на “ъ” в думи като бъда=бънда, 
ръка=ронка и т. н., но не са включени в македонската азбука поради 
факта, че тогава те се срещат единствено в българската и никоя друга 
славянска азбука. Като компенсация са прибавени сръбските букви J, Њ, 
Љ, а допълнително са измислени Ќ, Ѓ, Џ (дж) и Ѕ (дз), които по-скоро 
обременяват, отколкото опростяват македонската азбука. Въпреки това 
решенията се вземат бързо и със замах.

В Белград не се двоумят и за македонския език. За управляващата 
сръбска клика е важно доколко би могъл македонският да се отдалечи от 

Корицата на сборника 
“Народни песни на македонските българи“ 

от Стефан Веркович
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българският – и като говор, и като граматика. На работещите върху този 
проблем сръбски, съветски и македонски филолози е оказана всяческа 
помощ. Те базират македонския език на възможно най-западните бъл-
гарски македонски говори. За да избегнат якавото гнездо около Охрид и 
югозапада, те използват предимно Тетово-гостиварското наречие и дори 
южносръбски говори от Косово и Метохия (представляващи по същество 
посърбени български диалекти). Без да могат да преодолеят откъснатост-
та си от живите, но чужди им диалекти, сръбските учени и македонски-
те им подгласници съчиняват език, който се оказва типично кабинетно 
творение, с изкуствени думи, излишни ограничения, много сърбизми и 
други, неупотребявани преди югославски заемки. 

Към края на 40-те години “македонският език” придобива завърше-
ната си форма, в която в основни линии съществува и до днес. Маке-
донската нация е призната още на 29.ХI.1943 г. на второто заседание на 
АВНОЮ. Процесът на изграждане и консолидация на новата славянска 
нация може да се смята за завършен. За няколко години са преименувани 
от българи на македонци близо милион от шестмилионния тогава бъл-
гарски народ – най-голямото поражение на българската национална кау-
за. Завършена е най-голямата етническа и историческа фалшификация в 
човешката история. 

С признаването на т. нар. “македонска” нация не само се откъсват за-
падните диалекти от българския език, но се променят и цели части от 
българската история. Това е второто съдбоносно последствие, произти-
чащо от този акт. Кражбата на история в Македония е поголовна. Всич-
ко българско е  представено като македонско. Историческите паметници 
са ремонтирани, а плочи по тях обясняват “македонската” история, като 
все още само надгробните надписи не се преправени. Според „най-но-
вите изследвания” Самуил е цар на Първата държава на македонските 
славяни. В 969 г. той вдига въстание срещу България, а в 976 г. започва 
епичните си войни срещу Византия. Братята Кирил и Методий създа-
ват македонската азбука и я дават на славяните. Приносът на България 
е напълно изтрит от аналите за делото им. Даже Черноризец Храбър – у 
когото историческата наука подозира цар Симеон Велики – също е на път 
да влезе в официалната история на републиката. Паисий Хилендарски 
е велик македонски просветител, предвестник на зараждащото се маке-
донско Възраждане, Вапцаров е македонски поет, а братя Миладинови 
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са основоположници на новата ма-
кедонска култура. Безочието стига 
дотам, че Гоце Делчев, Даме Груев 
и Гьорче Петров са обявени за бор-
ци против българския шовинизъм. 
Местните историци са присвоили 
Кресненското и Илинденското въс-
тание, а второто се сочи за връхна 
точка в борбата за утвърждаване 
на македонския народ. От всички 
антинаучни твърдения, най-голяма 
популярност добива версията за 
небългарския характер на българ-
ската държава при цар Самуил. В 
подкрепа на противното могат да 
се изброят достатъчно факти, ко-
ито са утвърдени не само от бъл-
гарска страна, но които са приети 
безусловно от всички учени, зани-
маващи се с история на Византия и 
балканския полуостров (Ш. Дил, Ф Успенски, П. Шрайнер и балканските 
Й. Райч, В. Караджич, Ф. Рачки, Н. Йорга, Сп. Замбелиос, К. Пападопу-
лос и т.н.).

Когато цар Борис ІІ е пленен и отведен в Константинопол от Йоан І 
Цимисхий (971 г.), властта в тези части на България, останали незавою-
вани от византийците, е поета от Комитопулите – синовете на един от 
комитите в Югозападна България, Никола. Давид, Моисей, Арон и Са-
муил обаче не управляват от свое име, а от името на пленения български 
цар – това се доказва от факта, че във времето от 971 г. до 977 г. нито 
един от тях не приема царски или други владетелски инсигнии. Когато 
братът на Борис ІІ – Роман, избягва в България (977 г.), той е посрещнат 
от тях и провъзгласен за български цар, което показва, че те са верни на 
старата династия. Дори след като Роман е пленен за втори път (991 г.) и 
държавата остава отново без цар, най-близкият му сподвижник, един от 
Комитопулите и фактически господар на царството от 977 г. ,Самуил, 
чака шест години, преди да се провъзгласи за цар и това става след смър-

Букварът на Кузман Шапкарев
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тта на пленения българския цар (997 г.). Красноречиво доказателство е 
фактът, че Самуил взема официално властта, двадесет години след прак-
тическото й присвояване.

Управлението на новия цар преминава изцяло във войни. До 1001 г. 
той затвърждава българската власт в сръбските и босненските земи, а 
след тази дата започват непрекъснатите битки с настъпващите византий-
ски армии. Най-известното сражение, с печални последици за българска-
та държавност, се води на 29.VІІІ.1014 г. в теснината Ключ край плани-
ната Беласица. След българския разгром са пленени 14 000 (Кекавмен, 
„Манасиева хроника”) или 15 000 (Йоан Скилица, Йоан Зонара) българ-
ски войници, които по заповед на Василий ІІ са ослепени, а на всеки 100 
е оставен по един едноок, за да ги води. Че битката се води срещу бълга-
ри и ослепените са българи, е засвидетелствано от горепосочените източ-
ници. След нея българската съпротива постепенно отслабва. През 1015 
г. е завзет външния град на Охрид, а столицата временно е преместена в 
Битоля (до 1016 г.). От тези години датира известният Битолски надпис 
на цар Иван Владислав: „…обнови се тази крепост, зидана и правена от 
Йоан, самодържец български… Тази крепост бе направена за убежище и 
за спасение на българите…Този самодържец беше българин по род, внук 
на Никола и Рипсимия…”. Надписът е безспорно най-категоричното до-
казателство от епохата.

1018 г. е съдбоносна за България. През февруари е убит край Драч цар 
Иван Владислав. Март 1018 г. е предаден Охрид. За кратко време остават 
свободни областите около планините Томор и Врохот, в днешна Източна 
Албания. В планината Томор се укрепява последният български цар Пре-
сиян II, първороден син на Иван Владислав. Името му съвпада с името на 
българския кан Пресиян и е прабългарско. При положение, че принцът 
е „македонец”, а неговата династия няма никакви „роднински връзки” 
с български фамилии, появата на „туранско” и „българско” име, и то на 
кана, завоювал Македония в ІХ в., е повече от необяснима. „Турано-бу-
гарско” остава устройството на държавата, съхранило прабългарските 
термини комитати, комити, вътрешна област, кавкан, ичиргубоил и т. н. 

След покоряването на България Василий ІІ организира ядрото на би-
вшата българска държава в тема „България”. Българската патриаршия е 
понижена в ранг и превърната в архиепископия. Нейният духовен глава 
до 1767 г. неизменно се подписва като „архиепископ на Юстиниана прима 
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и цяла България”, като се има предвид, че тя понякога се ограничава само 
в земите на днешна Македония. При завръщането си в Константинопол 
триумфиращият император за първи път е наречен „Българоубиец” от 
акламиращата го тълпа. С това звание той остава в историята. Интересен 
е начинът, по който се обяснява това драстично несъответствие в маке-
донската история. Тъй като василевсът бил от „Македонската династия” 
(с арменски произход), той не можел да се нарече Македоноубиец или 
поне Славяноубиец. С приписаното му звание той искал да омаловажи 
борбата на македонския народ и да присвои част от заслугите на Йоан 
Цимисхий като истински покорител на България. Безпомощността на 
скопските историци е повече от очевидна.

Българската национална идентичност на македонските славяни не е 
будила съмнение у никого. Столетия наред тя е явно демонстрирана от 
самото македонско население – във всяко едно отношение – българско. 
Въпреки погрома, извършен над българщината през 40-те години на ХХ 
в., Македония е, и ще остане, българска земя.

На гърба: печата на българската църковна община в Солун.




