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Видокругот на Пол Аргиријадес, 
ширината на неговите погледи, не- 
говата дејност на полето на разви- 
вањето на идејата за балканска кон- 
федерација и неговиот став спрема 
македонското прашање, кои досега 
беа непознати, се изнесени во овој 
нов прилог на Хр. Андонов-Полјан- 
ски. Со него се придонесува за пра- 
вилно одредување на историското 
место на П. Аргиријадес.

Мошне импресивно извршената 
опстојна анализа на дејноста на гле- 
диштата на П. Аргиријадес во врска 
со прашањето за балканска конфе- 
дерација и македонскиот проблем, 
— авторот ja проследил со прилог — 
на материјалите од конференцијата 
за балканската конфедерација — и 
труд от на П. Аргиријадес „Македо
нии“ од 1896 година. Во прилозите, 
паралелно со преводот, кој обилува 
со многубројни коментари, авторот 
предава и факсимили на оригинал- 
ниот текст. Со тоа авторот овозмо- 
жил да се добие покомплексна прет- 
става за маркантната фигура на П. 
Аргиријадес. На крајот, Полјански 
дава кратко резиме на француски 
јазик.

Во почетокот, авторот накратко 
го проеледува растежот на П. Арги- 
ријадес во виден деец на францус- 
кото социјалистичко движење. Пол 
(Панагиотис) Аргиријадес (1849—1901) 
бил роден во Македонија. Живот- 
ниот пат го одвел во Франција. Таму, 
во младоста попаднал под влијание 
на бланкизмот. „Toj, како бланкист 
одиграл улога во развивањето на 
револуционерните традиции и клас- 
ната свест на францускиот пролета
риат. Со тек на време, тој како и 
другите бланкисти, станал следбе- 
ник на марксизмот“. (198) Во 1883 
год. Аргиријадес почнал да го из- 
дава списанието „La Question Soci
ale“, во кое покрај статии од сфера- 
та на социјализмот и комунизмот, 
објавил, во 1885 година, и еден кра
ток прилог за Македонија. Во 1891 
година Пол Аргиријадес почнал да 
го издава годишникот „Almanach de 
la Question sociale“, списание на

меѓународниот социјализам, во кое 
соработувале Бебел, Жан Жорес, Зо
ла, па и Фридрих Енгелс. Во Алма- 
нахот, покрај другото, П. Аргириja- 
дес, во 1896 година, го објавил и 
својот труд „Македонија“. Покрај 
својата дејност во сферата на науч- 
ниот социјализам, П. Аргиријадес „се 
интересирал за македонското пра- 
шање, телшеел да изнајде поволна 
солуција, и тоа во рамките на бал
канската конфедерација. За таа цел 
тој развил жива агитација и про
паганда“. (199)

Аргиријадесовото ангажирање во 
пропагирањето на идејата за бал
канска конфедерација датирало од 
почетокот на седмата деценија на 
минатиот век. Во прво време агита- 
цијата се водела преку Меѓународ- 
ната лига за мир (La Ligue Inter
nationale de la Paix). Исто така, биле 
формирани и комитета за пропаги- 
рање на идејата за балканска кон- 
федерација. Во еден таков комитет, 
во 1873 година, дејствувал и П. Ар- 
гиријадес. Агитацијата особено жив- 
нала во 90-тите години на XIX век. 
Со цел за координирање на акциите 
во корист на балканската конфеде- 
рација, во 1894 година била основана 
Лигата за балканска конфедерација 
(La Ligue pour la Confédération bal
kanique). Претседател на Лигата ста
нал П. Аргиријадес. Познати се само 
два члена (чл. 2 и чл. 3) од Статутот 
на Лигата. „По основањето на Лига
та, П. Аргиријадес се прифатил да 
ги пропагира нејзините цели и да 
стекне подржници за истите. Во 
главно тој се ориентирал кон соција- 
листичките кругови не само во Фран- 
ција, туку и во останатите земји. 
Откако добил поддрш ка тој се стре- 
мел на овој потфат да му даде меѓу- 
народен собир, на кој и официјално 
ќе се потврди постоењето на Лигата 
и еден повисок меѓународен форум 
ќе ja подржи и ке ги прокламира 
идеите во полза на балканска конфе- 
дерација. На тој начин се дошло до 
одржување на еден меѓународен со
бир, конференција за балканска кон
федерации“. (200) Конференцијата за

272



балканска конфедерација била одр- 
жана на 22 ноември 1894 година во 
Париз. На конференцијата прису- 
ствувале, покрај истакнатите лидери 
на францускиот и на меѓународниот 
политички живот; и претставници на 
некой балкански народи. Конферен- 
цијата ja отворил познатиот порту- 
галски социјалист М. Лима. По крат- 
кото елоквентно излагање на М. Ли
ма, опширен реферат поднел П. 
Аргиријадес. Полјански нашироко ги 
разгледува основните поставки за 
реализирањето на идејата за бал
канска конфедерација, изнесени во 
рефератот на П. Аргиријадес. Инте
ресно е да се одбележи дека П. 
Аргиријадес знае и „ ... како среќна 
околност. . .  го зема основањето на 
македонската револуционерна орга- 
низација во 1893/94 год., ко ja во сво- 
јот програм ма поставила автономи- 
јата на Македонија и тоа под „еден 
федеративен режим“, со што се ста
вал крај на аспирациите на балкан- 
ските држави.“ (202). По Аргирија- 
деса говореле уште неколкумина 
учесници на конференцијата. На 
крајот била донесена резолуција. 
„Во прифатената резолуција како 
основно е нагласен начинот на ре- 
шавањето на источното прашање, а 
имено преку реализирањето на бал- 
канската конфедерација. Тоа било 
единствено и можно решавање и тоа 
од гледна точка на справедливоста, 
хуманоста, од интересот на европ- 
ските држави на ова подрачје. Се- 

- како тоа било и интерес и неопход- 
ност на самите балкански народи, 
особено на оние потчинети народи 
кои во она време стенкале под ото- 
манската тиранија. И овдека на вид
но место е нагласена потребата од 
воден»е на организирана агитација и 
пропаганда, со нагласување, притоа, 
улогата на печатот, особено на печа- 
тот на балканските земји, како дви- 
гател на сета акција, во полза на 
идејата за реализирање на балканска 
конфедерација“. (204)

Во натамошното излагање, Пол- 
јански подробно го разгледува тру- 
дот на П. Аргиријадеса — „Маке
донка“, публикуван во 1896 година. 
Мегу другото, авторот ги апострофи- 
ра зборовите на П. Аргиријадеса де
ка „ ... малите држави — грчката, 
бугарската и српската спорат за при-
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грабување на Македонија, служејќи 
се со сите видови доказателства : шо- 
винистички и историски измислени 
за поткрепа на нивните интереси..
Toj лично смета дека „ ... тоа реша- 
вање (на македонското прашање, 
м'.б.) не се наоѓа справедливо ни во 
дележот на Македонија, тоа ќе биде 
— истакнува тој —, од друга страна, 
штета за една таква земја, ни во 
завладувањето од една од државите, 
што лакомат за неа, тоа ќе биде не
справедливо, но во нејзината целосна 
независност и во нејзината апсолут- 
на автономија, за да можат комуните 
моќно да дејствуваат на свој начин 
по однос на образованието и јази- 
кот, кои ќе сакаат да ги воведат во 
училиштата. Со еден збор — нагла- 
сува Аргиријадес — да се направи 
една неточна Швајцарија во cè ед- 
наква со западната, на која Маке
донка й е слична по толку работа.“ 
(205)

Во натамошното излагање, По- 
лјански ja акцентира Аргиријадесо- 
вата мисла за определеноста на Ма- 
кедонците. „Тие сакаат да си оста- 
нат Македонци, без друг епитет, за 
да ja зачуваат за себе својата убава 
Македонија, нејзе ќе й дадат по ос- 
лободувањето од турското ропство — 
институции, сообразно со политич- 
киот и социјалниот прогрес на на
шего време и да се приготват по тој 
начин за општо збратимување на на
родите, чии интереси за зачувување 
на прогресот, повикуваат на согласу- 
вање, љубов и обединување.“ (205— 
206) Исто така, авторот го нагласува 
Аргиријадесовото мислење дека „ре- 
шавањето на македонското прашање 
преку независност, автономија и фе
деративен режим се наложува како 
најсправедливо. Тоа се наложува и 
за европскиот мир и се наложува ис
то така за зближување на народите 
од Балканскиот Полуостров, за сосе
дите на Македонија, чија егзистен- 
ција ќе биде осигурена преку осно- 
вањето на една конфедерација, која 
ќе ги отстрани опасностите, што мо
ж ат да се појават од надвореш ните 
моќни непријатели“. (205)

На крајот, резимирајќи, Полјан- 
ски дава мошне убава критична 
оценка на потфатот на П. Аргирија- 
дес. „Пред cè забележува како во 
неговиот реферат, така и во трудот



„Македонија“, присуство на низа не- 
определености, недоизјаснувања и 
недоследности. Особено у има недо- 
следности во разбирањето на нацио- 
налната определеност на Македон- 
ците. Тоа се однесува и до третма- 
нот за распределбата на јазиците, 
кое го прави Аргиријадес според 
влијанието и ширењето на нацио- 
налистичката пропаганда. Но, по
требно е, инаку, да се констатира 

-дека тој не се определил, ниту при
шагал кон некоја.. националистична 
пропаганда. Затоа и тој и поентата 
на кнфедерацијата - ja презентирал 
како modus vivendi за македонското 
прашање. Освен тоа, тој стоел на 
становиште дека сите народи и на
родности во Македонија ja барале 
нејзината самостојност. Од друга 
страна, тој презел инициатива на 
широк план да ja пропагира идејата 
за балканска конфедерации и, пре- 
ку неа, да се реши македонското 
прашање. За тоа говорит апелите до 
европскиот, особено францускиот пе- 
чат, потоа повикот до политичките 
и културните дејци на балканските 
држави да ja - прифатат и да ja 
разгласит идејата за ·конфедерации 
и за успешно г реализирање на це- 
лиот тој потфат“. (206—207) И по- 
крај тоа што потфатот на П. Аргири- 
јадес не се реализирал, поради то- 
гашната меѓународна констелација 
на силите во Европа и на Балкацот, 
— сепак бил тоцло поздравей од то- 
гашниот прогресивен свет, пред сё, 
поради тоа што негови носители би
ле социјалистите и што потфатот — 
како таков — бил колориран со дла- 
бок хуманизам. X. ПолјанСки ис- 
такнува: „Широчината на погледи
те, визионерството, релациите за 
перспективите за светлата иднина 
на човештвото, сето тоа биле атри
б у т  во неговиот реферат — кога 
истакнува: „Јас верувам дека чо
вештвото оди кон социјален прогрес 
и равенство ; јас мислам лека врве- 
жот на работите &е биде брз и ќе

триумфира над пречките ..., . . .  Kaj 
балканските народи мислата во овој 
час е да се уништат; националните 
антагоцизми, да се подготви патот 
за општо братство. . . . . . .  Да го ут-
врдиме новиот принцип. По повикот 
на натпревар за уништување на на- 

. родите, да го замениме, на крајот, 
со повик за натпревар за благосостој- 
ка и слобода на луѓето.“ (224) Овде 
е евидентна фрапантната сличност, 
особено на последниот дел од Арги- 
ријадесовото искажување, со погле- 

. дите на Делчев. Тогаш,- не треба да 
нё чуди што Аргиријадесовите ста- 

. вови во 1902 година биле публику- 
вани од трупа македонски револу- 
ционери во. Габрово. „Ставовите на 

: П. Аргиријадес се објавуваат со цел 
да се акцентира неговиот објективен 
третман на македонското прашање, 
како еден модус за решавањето на 
овој гордиев јазол.“ (208)

На крајот ќе ja нагласиме карак- 
теристиката на Полјански — дадена 

. за потфатот на П. Аргиријадеса : 
- „Потфатот на П. Аргиријадес преку 
г балканска конфедерации да се реши 
македонското прашање, иако прет- 
ставувал- само една- инициатива, е 
грандиозен. Во :времето кога Маке- 

;■донија стенкала во вековното роп- 
ство и кога балканските монархии и 
буржоазии ги кроеле своите освоју- 
вачки планови за нејзино разделу- 
ван»е и кога македонското револу- 
ционерно движење ги правело сво- 

. ите самостојни и самобитни чекори, 
овој потфат на П. Аргиријадес прет- 
ставувал редок пример за изнајду- 
вање на најприкладно, најавтентично 

.и најреално решение“. (207)
Стојноста на овој прилог на По- 

лјански се гледа, пред се, во него
виот нов приод кон презентирање на 
досега слабо познати моменти од 
развојот на идејата за балканска 
конфедерација и решавање на маке
донското праш ање. Како таков, тој 
претставува скап прилог кон нашата 
историографија.

Д. Д.
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