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X. Андонов-Полјанскн

ВИЛИЈАМ ГЛЕДСТОП ЗА МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ

АКТУЕЛИЗАЦИЈАТА на македонското нрашање при крајот на 
XIX век прндонесе да го изложат своето становиште спрема него й 
највидните европски корифеи на полйтйката й науката. Mery нив, нај- 
еклатантно испакнува фйгурата на големйот англискй државник Вили- 
јам Гледстон (William Ewart Gladstone, 1809—1898), кој низ целата 
втора половйна на XIX век пројавувал живо ннтересирање за Македо- 
нија й, најпосле, во 1897 година го презентйрал пред општественото 
мислење й своето становиште за решение на македонското прашање. 
Со оглед на тоа што веќе во основни белезй го разработйвме тоа негово 
становиште1), во овој прйлог обрнуваме внимание на новйте матери- 
јали, до кой дојдовме во Велика Британија.

1. Британскиот печат за Гшсмото па В. Гледстон во врска 
со македонското прашање

Првите податоцй за становиштето на В. Гледстон спрема ма
кедонското прашање ги добивме од современиот британски печат. 
Актуелноста на македонското прашање прйдонела печатот со внимание 
да го допека искажувањето на В. Гледстон за овој, на времето клучен 
проблем на европската политика. Во врска со ова, го објавуваме во 
оригинал й во превод пишувањето на иезавйсниот веснйк „The Times” 
и соопштенијата во лйбералнйте весници: „Daily Chronicle” и „Daily 
News”.

a. Mr. Gladstone and the Balkan Confederation

„The Byron Society, which is actively engage! in disseminating appeals in Greece 
and Bulgaria to help the cause of the Macedonians, has comunicated to its agents a 
letter from Mr. Gladstone for distribution in the vernacular in South-Eastern Europe. 
The society aims at inducing the Greek, Servian and Bulgarian Governments to come 
to an early agreement in reference to the Macedonian question“.

(The Times 6. II. 1897, 12)

1) Види: X. Андонов — Полјански, Вилијам Гледстон за Македонија. — Кул- 
турен живот Х/7 (1965), 26—28; Исто — Гордиев јазел на Балканот. Иселенички кален- 
дар 1969. Скопје 1969, 135—140.
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а. Госиодин Гледстон и Балканскаша конфедераций (ирееод)

„Друштвото Бајрон, кое активно се ангажира во испраќање апели во Грција и 
Бугарија за да се помогне каузата на Македонците, испрати до своите претставници 
едно писмо од г-н Гледстон за да го распределат на месните јазици во југоисточна 
Европа. Друштвото има намера да ги наговори грчката, српската и бугарската в лада 
да дојдат до едно скорешно решение во врска со македонското прашање”.

(The Times (Лондон) 6. II. 1897, 12)

б. Macedonia, Mr. Gladstone's exhortation to unity (Македонија. 
Гледстоновйот повик за обединување) (Daily Chronicle 6. IL 1897, 5)
— Се наведува йстоветното соопштенйе како во „Times”, со нагласување 
дека соопштенйето било добиено од „The Press Association” (Друштво 
за пелат).

в. Balkan Confederation. Letter from Mr. Gladstone (Балканска 
конфедерација. Писмо од г-н Гледстон) (Daily News 6. IL 1897, 3)
— Се наведува йстоветното соопштенйе како во „Times”.

2. Факсимиле, шранскрииција и иревод на Гледсшоновошо иисмо 
за македонското прашање

Првпат Гледстоновото писмо за македонското нраишье, од 19 
јануари 1897 година, беше објавено во весниците: „The Times”, „Daily 
Chronicle” й „Daily News” на 6 февруарй 1897 година. Од објавеното 
нисмо во „The Times” (6. IL 1897, 12) направивме соопштенйе за стано- 
виштето на В. Гледстон за македонското прашање.2) Меѓутоа, сакајќи 
да добиеме уште поверодостојни податоди за ова, ja йстражувавме 
неговата мошне богата заоставштина, залувана во Британскиот музеј 
во Лондон, каде што, за жал, не можевме да го откриеме орйгйналот 
на ова нисмо.3) Сметајќи дека тоа ќе се надје во архивата на „Друштвото 
Бајрон”, вршевме истражувања во официјалната Архива на Велика 
Британија (Public Record Office). Но овдека не се залувани хартйите на 
ова здружение. При една ваква ситуација повторно се орйентйравме на 
пелатот. Проулувајќи го одгласот на Илинденското востание во брйтан- 
скйот пелат, наидовме, во либералниот веснйк „Daily News” од 15 август 
1903, објавено факсимиле и транскрипција на Гледстоновото писмо од 
19 јануаир 1897 година. Со цел да обрнеме внимание на неговйот ори
гинал, во прйлог ги донесуваме факсимилето, танскрипцијата и неговйот 
превод.
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2) Види: Андонов — Полјански, Op. cit., 28.
а) Види: British Museum. DM S S Gladstone Papers.



ä. Macedonian Autonomy. Mr. Gladstone and the Turk. Facsimile 
of a famous Message. (Македонската автономија, Г-н Гледстон и Тур- 
ците. Факсимиле на прочуената порака).
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б. Транскрипција на Гледстоновошо иисмо

Hawarden. Castle, Chester, ÎSth Jaffij.,-1897.
•ч> >'■ «й?

Dear Sir,—The hopelessness orf tb© Turkish  
Government w ou ld  m a k e  m e  vitn ese^w ith  de
ligh t its being swept out of the countries which
it to rtm*ee:)btrt l w ithout knowledge o | the re
som roea available to support t&O: revolt. 1 dare 
not-, t a k e |t h e Ä responsibility of encouraging it 
in any formt or degree.

N ext to  the';Ottoman Government nothing ©an 
be more deplorable and blam eworthy than 
jealousies between Greek and Slay, and plan® by 
the States;'already existing  for appropriating  
other territory. Why not M acedonia for 
M acedonians as well as Bulgaria for B ul
garian® and Servi* for Servians? And if 
they are a ll sm albaad weak, le t them  bind them
selves together for defence, so that they may a©4 
be devoured by others, ©iifoer g r ea tc®  em ail, 
which would probably be the offectj.of their 
quarrelling among tihemeelvee..—Your very 
faithful, W. E. GLADSTONE.?

(Daily News 15. VIII. 1903, 8)
в. Превод на Гледстоновошо писмо

Тврдината Хаварден, Честер 
19 јануари 1897

Драги Господине,
Очаената турска управа ќе ме направи очевидец да го выдам со 

восхитување оттргнувањето на земјите од нејзината тортура. Но, 
тоа не е можно без познавање на вистинските цели за да се подржи нив- 
ныот револт. Јас не се усудувам да ja земам одговорноста за да го пот- 
тикнам тоа во која било форма или степей.

Поврзано со отоманската управа, што е повеке за жалење и пре- 
кор, се наоѓа завыстливоста помеѓу Грците и Словените и плановите 
на државите, што веќе постојат, за присвојување на друга територија. 
А зошто да не биде Македонија на Македонците, како што е Бугарија 
на Бугарите и Србија на Орбите? Иако се тше сите малы и слабы, нека 
се остават да се поврзат мегусебио за одбрана, така што не ке можат 
да бидат голтнати од другите, било големы или малы, кос веројатно ќе 
дојде како последица од нивните меѓусебни караници.

Ваш многу искрен,
В. Е. Гледстон 

(Daily News 15. VIII. 1903, 8)
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3. Одгласош за Гледсшоновошо становишше cüpeMà 
македонското прагиање

Првйте соохпптенија за одгласот на Гледстоновото становиште 
спрема македонското прашање ги наоѓаме во современиот печат, и 
тоа лредимно британекиот. Објавувањето на неговото писмо во секој- 
дневниот лечат предизвйкало силно внимание среде британската и европ- 
ската јавност. Британскиот печат ги бележел реакциите на заинтереси- 
раните за македонскиот проблем, особено од балканските земји. Така, 
„Daily News” во една статија од 11 февруари 1897 година, пет дена по 
објавувањето на Гледстоновото шсмо, бележи дека редакцијата на 
весникот добйла пйсмо од еден йознат српски дип.ломат (не се сломе - 
нува неговото йме) испратено до Ф. С. Стивенсон, претседател на 
„Друштвото Бајрон”. Писмото било адресйрано од Белгад на 6 февру
арй 1897 година. Што значи дека дийломатот, веднаш по прочитувањето 
на соопштението во печатот за Гледстоновото мислење, сметал за 
нужно да го изразй својот впечаток од тоа. Во соонштенйето се вели 
дека динломатот со симпатий гледал на изразените симпатйй за „на- 
натените народи на Балканот“. Toj сметал, се вели во соопштението, 
дека давањето слобода на Македонија лежи и во прашањето на спро- 
тивностйте номеѓу балканскйте држави. Динломатот го поздравил 
чекорот на Гледстон, особено неговото становиште за решавање на 
прашањето нреку балканска конфедерации4).

Становиштето на Гледстон за решавагье на македонското пра- 
шање наишло на силен одѕив среде британските либерали. Тйе презеле 
извесни чекорй за реализирање на поставената солуција на македонскйот 
проблем. Така, во една резолуција Лйбералната партија ги йзразйла 
свойте симпатий со „сегашното движење за македонска автономија й 
да се продолжи политиката на Канинг й Гледстон”5). Освен тоа, лйбе- 
ралйте формирале посебен комитет што ймал задача натаму да го ра- 
зработува Гледстоновото становиште.

Гледстоновото становиште за решавање на македонското пра- 
шање наишло на одѕив й во литературата за источното прашање. 
Така, познатиот британски истражувач й латопйсец В. Мйлер (W. Miller), 
во своето познато дело: „Патувањата и политйкйте на Блискиот Исток” 
(Travels and Politics in the Near East), објавено во 1898 година, ja акден- 
тира Гледстоновата лозинка: „Македонија за Македонците” (Mace
donia for the Macedonians) й се придржува за алтернативата да се реши 
лрашањето на Македонија како автономна провинција во Отоманската 
Империја или како независна држава. При ова, ja потенцира и идејата 
за балканска федерација6).

4) Balkan Tdependence. — Daily News Feb. 11. 1897, 8.
5) „Present movement for Macedonian autonomy and to carry out the policy of 

Canning and Gladstone”. Macedonian Madness. — The Saturday Review 87 (1899), 
133—134.

6) W. Miller, Travels and Politics in the Near East. London 1898, 388.
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Гледстоновото становиште за решение на македонското пра- 
шање било ноздравено и од македонските средйни. Македонекйте соци- 
јалисти и другйте напредни силй биле мету првйте што му дале силен 
акцент на неговото справедливо гледање за решение на македонското 
прашање й ja потенцирале неговата лозинка „Македонија за Маке- 
донцйте.” Таа станала борбена девиза во ослободйтелната македонска 
борба7 8 9).

Смртта на В. Гледстон била исползувана не само да се йзрази 
пиетет спрема неговата голема лилност, туку одново да се потенцира 
й неговото правилно становиште за решение на македонското прашање. 
Така, „Глас Македонски”, кој ги изразувал самобйтните стремежй на 
македонскиот народ во една специјална статија од 10 мај 1898 г. по 
тој повод, пишувал: „Гледстон е првиот држаеник во Европа што кажа 
дека најдоброто решение на македонското прагиање може да стане преку 
давање на Македонците полна политичка автономија. И тоа мислење 
денеска е прифатено од целокупниот благороден свет”*).

Пиетет спрема Гледстон йзразнле и официјалките македонски 
политилки и револуционерни организаций. Така, претседателот на 
Врховниот комитет Христо Станишев, кој тогаш се наоѓал Под силно 
влијание на Гоце Длелев и Горле Петров, кои биле задгранйлни прет- 
ставници на Внатрешната организација, веднаш упатйл од ймето на 
Македонија телеграма до сопругата на В. Гледстон, во кое се велело :

„Дозволете ни и нам, синовите на христијанска Македонија, да 
се присоедините кон општаа тага на сите оние народи, историјата на 
кои од потомство на потомство ќе го предав а името наголемиот покојник 
Вилијам Egeapg Гледстон, заштитник на потиснатите, борец за ело- 
бодата на човештвото”д).

Нагласената поента дека В. Е. Гледстон станал „заштйтник на 
потйснатйте, борец за слободата на ловештвото”, ja йзразйл й неговйот 
бйограф J. Морлй (J. Morley), кој во 1903 година Нйшувал: „Од Рома
нса, Македонија, Норвегија, Данска, се йекажува полит „за големиот 
спомен на Гледстон еден од славата на ловештвото”10).

Гледстоновото становиште за решение на македонското прашање 
одново се актуелйзйрало во перйодот на засиленото македонско рево- 
луционо раздвижување пред, за време и по Илинденското востание. 
Во тоа време и европската дипломатија и јавност cé пойнтензивно про- 
јавувала йнтереейравье за решение на македонското прашање. Тоа 
нашло одраз й во објавените публикаций за македонското нрашање й 
во пелатот. Така, во овој период „Друштвото Бајрон” одново се анга- 
жирало за популаризадија на македонското дело. Во публикацијата, што 
Друштвото ja издало по тој повод, под наслов: „Македонското прашање”,

7) X. Андонов — Полјански, Op. с it., 28.
8) Гладстон се помина. — Глас Македонски 10. V. 1898, 2.
9) Телграма. — Глас Македонски 10. V. 1898, 2.
10) „From Roumania, Macedonia, Norway,, Denmark tributes came" to the great 

memory of Gladstone, one of the glories of Mankind”. J. Morley, The Life of William 
Ewart Gladstone. London 1903, vol. III., Ch. IX, 532—533.
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(The Macedonian Question), Bo 1902 година, на видно место е разра- 
ботено станозиштето на В. Гледстон за решение на македонското пра~ 
шање. Во неа е објавено Гледстоновото пйсмо од 19 јануари 1897 година 
и се изложени извесни подробности во врска со тоа писмо. Наведено 
е дека писмото Гледстон го адресйрал до Ф. Стивенсон, тогашен прет- 
седател на „Друштзото Бајрон” й дека тоа пйсм о  Друштвото го нре- 
вело на сите балкански јазици и го йспратйло во балканските земји11).

Во предговорот на публикацијата, што го напишал Ф. Стивен
сон, е разработено Гледстоновото становиште за решение на маке
донското прашање и се внесени некой детали за неговото гледање на 
македонската проблематика. Така, нагласено е дека В. Гледстон бил 
противник на анексијата на Македонија кон Бугарија, предвидено со 
мирот во Сан Стефно* 12), и дека тој се прйдржувал за поставката за 
„сепаратно третирање на Македонија врз база на автономија”13).

За време на Илинденското востанйе брйтанскиот пенат однозо 
ja актуелизирал Гледстоновата поставка за решение на македонското 
прашање. Така, либералниот весник „Daily News”, кој станал вистйнска 
трибина за одбрана на справедливата македонска кауза, целосно го 
објавил Гледстоновото пйсмо од 19 јануари 1897 година, со надеж дека 
ќе се помогне во правйлното решение на македонското прашање14). 
Во суштйна, тоа наишло и на одглас, а особено во аделйте на европската 
јазност да се реши македонскиот проблем во интерес на срнаведлизйте 
барања на македонскиот народ.

❖❖  *

Од йзложените прилози во врска со Гледстоновото становиште 
за решение на македонското лрашање јасно произлегува дека неговото 
правилно гледиште било донекано со симпатии и биле правени обйди 
за негово реализирање. Всушност, В. Гледстон најправилно пристапил 
да презентйра можна солуција. Тоа свое гледиште тој го йзразйл при 
крајот на својот живот, во зенитот на својата бурна полйтивка кариера, 
кога можел, во перспектйвата на своето време, да најде солуција за овој, 
на времето гордиев јазол на европската и балканската политика. Зна- 
најно е да се истакне дека таа иегова толку евйдентно поставена солу- 
ција не останала осамена, туку веднаш била поздравена и окарактери- 
зирана како можен modus vivendi на македонскиот проблем. Уште 
повеќе, таа станала борбена девиза во ослободителната македонска 
кауза, најможен позитивен третман на македонското прашање.

lx) The Macedonian Question. London, The Byron Society 1902, 3, 9.
12 „It is known also that Mr. Gladstone was not favourable to the wholesale anne

xation of Macedonia to Bulgaria contemplated by San Stefano Troaty.. .  (The Macedonian 
Question, 9).

13) „ . . .Preferred that the immediate necessities of the case would be met by the 
separate treatment of Macedonia on the basis of autonomy.. . ” (Ibid., 10).

14) Macedonian Autonomy. — Daily News 15. VIII. 1903, 8.
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