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ЕВРОПА ЗА МАКЕДОНША 1925—1929

Под горниот наслов, a во из- 
дание на Македонска ревија и 
Министерството за информации 
на Република Македонија излезе 
од печат зборник во кој ce нао. 
ѓа избор од одговорите на анке- 
тата спроведена од 1925 до 1929 
г. сред „најеминвнтни претставни- 
ци на европското јавно мисле- 
ње", т.е. видни претставници на 
науката и летературата, бележи- 
ти личности од општествениот и 
политичкиот живот во дваесетти- 
те години на овој век. Тие биле 
писмено замолени да го дадат 
своето авторитетно мислење за 
најактуелните, во тоа време, про- 
блеми на Балканот, на прво ме- 
сто за македонското прашање. 
Биле анкетирани околу 200 лич- 
ности, a одговор дале околу 150. 
Од нив во овој зборник ce поме- 
стени 42 одговори. Изборот на ис- 
тите и Предговорот во книгата 
го направил д-р Орде Иваноски.

Зборникот е поделен на два 
дела. Во првиот дел од стр. 7 
до стр. 106 ое поместени: Забе- 
лешка на издавачот на францус- 
ки јазик, Предговорот од д-р Ор* 
де ИвановскЈИ на француски и 
англиски јазик и одговорите на 
42-та анкетирани пренесени на 
француски јазик од броевите на 
„Балканека федерација" со фото- 
графии и кратки биографски п о  
датоци за секој анкетиран, на- 
правени исто така од споменати- 
от весншс.

Во вториот дел на зборникот 
од стр. 115 до стр. 186 ce нао-

ѓаат истите прилози како во пр- 
виот дел, само преведени на ма- 
кедонски јазик, без фотографии 
на анкетираните личности. Изда- 
вачот и приредувачот на зборни- 
кот ce ориентирале на ист редос- 
лед во сместувањето на одгово- 
рите, но во вториот дел на не- 
колку места не е почитуван тој 
редослед. Одговорите не ce сио  
тематизирани по азбучен ред 
на анкетираните, ни по нивното 
место и улога во европската на- 
учна и политичка мисла, по мес- 
тото во книжевноста, публицис- 
тиката, дипломатијата и т.н. Теш- 
ко може да ce добие претстава 
дали одговорите ce избрани по 
редоследот со кој ce објавени во 
„Балканска федерација", бидејќн 
под секој одговор стои само име- 
то и презимето, a го нема нк 
бројот, ни годината на весникот.

Во содржината на француски 
и македонски јазик на стр. 187 
воопшто не ce сместени по име 
и презиме анкетираните личнос» 
ти чии одговори ce објавени, па 
така читателот не може да добие 
претстава ни за вкупниот број 
сместени одговори, ни за изборот 
на истите, па е приморан тоа да 
го проверува внатре во текстот, 
прелистувајќи ш  сите страници 
на зборникот. Тоа многу го отеж- 
нува користењето на овој збор- 
ник.

Авторот на Предговорот д-р 
Орде Ивановски ce потрудил во 
него да му ja претстави на чнта- 
телот огаптата ситуација на Бал-
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канот no Првата светска војна, 
нерешените територијални и на- 
ционални прашања. положбата 
на потчинетите и угнетените на~ 
роди, нивното незадоволство, 
спротивностите меѓу балканските 
држави, напорите на големите си- 
ли да го одржат мирот на Бал- 
канот, бидејќи статусквото одело 
во нивна корист. Но, потиснати- 
те, онеправданите и поделените 
народи, меѓу кои е и македон- 
скиот народ, со право бараат про- 
мена на нивната тешка положба. 
Македонскиот народ во своите 
напори и борба за ослободување 
и обединување и конституирање 
на македонска држава на Балка- 
нот очекувал поддршка од демо- 
кратските и прогресивни сили во 
Европа. Тие сили преку најраз- 
лични форми: меѓународни демо- 
кратски, антифашистички и ан- 
тиимперијалистички организации, 
Црвената помош, организации и 
комитети за борба против теро- 
рот и за заштита на национално 
угнетените народи и национални 
малцинства, протесни манифеста- 
ции и др. му дадоа подцршка на 
македонскиот народ и на негова- 
та праведна борба за национално 
ослободување и обединување, a 
ja осудија политиката на дена- 
ционализација и асимилација на 
балканските држави меѓу кои бе- 
ше поделена Македонија. Авторот 
на предговорот нагласува дека и 
оваа голема меѓународна анкета 
за Македонија и Балканот имала 
огромно значење за покренување- 
то на побројни промакедонски 
манифестации и активности. Тој 
ja посочува улогата на редакци- 
јата на в. „Балканска Федераци- 
ја" во спроведената аккета што 
е сосем објективно. Меѓутоа, про- 
пуштено е на читателот да му 
ce предочи и посебната улога на 
ВМРО(об) во подготвувањето иа 
разни материјали, документи, бро- 
шури, писма упатувани до спо- 
менатите меѓународни организа- 
ции, комитети и поединци за да 
ги запознае со сите аспекти на 
македонското прашање. При под- 
готвувањето и реализирањето на 
оваа анкета најактивно ce анга- 
жирале членовите на раководст- 
вото на ВМРО(об) во Виена и во 
други европски центри и држави. 
Неоспорна е големата улога на 
Димитар Влахов како член на

ЦК на ВМРО(об) и уредник на в. 
„Балканска федерација", но тој 
не е ни споменат. Во предгово- 
рот на читателот му ce претста- 
вуваат извонредните резултати од 
анкетата, но требало да ce от- 
стапи макар и мал простор за 
она што направиле самите Маке- 
донци за тоа.

Понатаму во Предговорот е 
даден поголемиот дел од вовед- 
гште објаснувања во писменага 
анкета и петте поставени праша- 
ња на кои одговарале анкетира- 
ните. Во последниот дел на ис- 
тиот, д-р Орде Ивановски ce ос- 
врнал на изнесените становишта 
по наведените проблеми и пра~ 
шања, на мислењата и сугестиите 
на анкетираните за разрешување 
на истите. Скоро во сите одгово- 
ри анкетираните го изнеле мис- 
лењето дека македонското пра- 
вање и по Првата светска војна 
останало нерешено, a македонски- 
от народ поделен, тероризиран и 
асимилиран од државните власти 
на балканските држави. За вак- 
вата состојба ги обвинувале го. 
лемите сили, кои не го почиту- 
вале правото на самоопределува- 
ње на македонскиот народ и пра- 
вото на државност. Поради тоа, 
мир на Балканот не може да има 
ce додека македонското прашање 
не ce реши во интерес на сами- 
от македонеки народ. Понатаму, 
во своите одговори анкетираните 
го изнеле мислењето дека не ce 
почитувани и гарантирани пра- 
вата на националните малцинства 
на Балканот. Сите го потврдиле 
становиштето дека само создава- 
њето на една демократска бал- 
канска федерација ќе ги реши 
балканските територијални и на- 
ционални прашања и проблеми, 
но таа не ќе може да ce оства- 
ри cè додека во Балканските др- 
жави ce наоѓаат рекционерните 
режими.

Меѓу анкетираните чии одго- 
вори ce публикувани во овој 
зборник ce имињата на познати 
и значајни научници, доктори на 
науки, универзитетски професори 
како: Огист Форел, доктор по 
медицина, професор по пснхијат- 
рија, автор на повеќе научни тру- 
дови; Алберт Аајнштајн познат 
физичар и математичар, добит- 
ник на Нобеловата награда за 
физика 1921 г.; Проф. Ф. Краус
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no потекло од Чехословачка, про- 
фесор по Медицина на Берлин- 
скиот универзитет, објавил пове- 
ќе научни трудови, патувал во 
балканските земји; Проф. д-р 
Виктор Хамершлаг по потекло 
од Моравија, доктор по медицин- 
ски науки, голем пријател на по- 
тиснатите народи; д-р Јозеф Ред- 
лих, професор по уставно право 
на Виенскиот универзитет, член 
на Карнегиевата комисија која 
во 1913 г. ги испитувала причи- 
ните, последиците и злосторства. 
та на Балканот и во Македонија 
по Балканската војна; Едуард 
Фифур, доктор по социологија во 
Женева; Проф. Франтишек Креј- 
чи, професор по класична фило- 
зофија и филологија на Прашки- 
от универзитет; С. Н. Броздин, 
професор и специјалист по општа 
историја и археологија во СССР; 
B. А. Гурко Крјажин професор 
по ориенталистика на Московски- 
от универзитет и професор по 
живи ориентални јазици; Аракел 
Бабаханијан (Лео) еден од нај- 
значајните ерменски писатели, 
професор по ерменска и по оп- 
шта современа историја на Уни- 
верзитетот во Ереван; Франческо 
Нити, професор по ’ политичка 
економија, професор на Правни- 
от факултет во Неапол, во 1924 
г. под притисок на фашистите 
емигрира во Франдија и др.

Меѓу писателите, публицисти- 
те и новинарите ce наоѓаат и: 
X. Н. Браилсфорд мошне тален- 
тиран публицист, автор на пове- 
ќе книги, ce наоѓал на чело на 
акцијата за помош во Македони- 
ја по Илинденското востание, 
член на Карнегиевата комисија 
во 1913 г. и Т.Н.; Хамилтон Фајф, 
директор на Дејли Хералд нови- 
нар и публицист; Хенри Вуд Не- 
висон писател и новинар од Англи- 
ја; Јозеф Хора, публицист и кни- 
жевник, еден од уредниците иа 
„Руде Право" во Чехословачка и 
ДР«

Значаен е бројот и на рако- 
водни личности и активисти на 
социј алистичките, работничките 
и комунистичките партии во Ев- 
ропа меѓу кои: Едуард Берштајн, 
познат теоретичар на социјализ- 
мот во Германија; Шарл Бирклен 
и Лисијен Гијан од раководство- 
то на Социјалистичката партија 
во Жепева, Васил Коларов еден 
од најпознатите лидери на Бугар-

ската комунистичка партија; Кос- 
та Новаковиќ, еден од раковод- 
ните кадри на Комунистичката 
партија на Југославија и автор 
на брошурата „Македонија на 
Македонците земјата на селани- 
те“; Франсис Лебе, работник и 
секретар на Федерадијата на 
шумските и градежните работни- 
ци во Франција; Ж орж Димулен, 
Морис Јункер, Г. Бакалов, Леон 
Никол, T. X. Винтрингем и др.

Помал број одговори ce од 
парламентарци, дипломати, педа- 
гози и луѓе од уметничкиот жи- 
вот, a меѓу нив ce членови на 
парламенти, Џ. М. Кенворти од 
аиглискиот, Ибрахим од турскиот 
и др. предагози, Емануел Диви- 
јар, Андре Олтрамаре, Алиса Де- 
кор и др.; дипломати, Артур Пон- 
сонби и др.; еден од најзначај- 
ните претставници на уметнички- 
от живот во Германија Херварт 
Валден и др.

За жал, меѓу одбраните од- 
говори сместени во овој зборник 
не ги најдовме одговорите на по- 
веќето извонредни познавачи на 
македонското ослободително дви- 
жење, најактивните иницијатори, 
организатори и учесници во ско- 
ро сите големи промакедонски 
манифестации и потписници на 
повеќето писмени протести (пис- 
ма, телеграл/ш, апели и тн.) до 
балканските влади и поединци, 
претставниците на државните ре- 
жими против нивната денациона-  ̂
лизаторска и асимилаторска по- 
литика и теророт врз национал- 
ните револуционери и борди за 
социјални права во Македонија, 
Потоа, авторите на книги, статии 
и написи бо кои го третирале 
македонското прашање и го до- 
кажувале правото на македонс- 
киот народ на слобода и своја 
држава. Меѓу тие изоставени лич- 
ности е Анри Барбис со чиј од- 
говор почнува рубриката „Наша 
Анкега“ во „Балканска федерацњ 
ja“ во бр. 37 од февруари 1926 г. 
He случајно редакдијата на спо- 
менатиот весник серијата одгово. 
ри ja почнала токму со оној на 
Анри Барбис. Тој е познат франн 
цуски писател и публицист, сора- 
ботник на повеќе француски и 
европски списанија и весници, 
меѓу кои и на органот иа ВМРО 
(об) „Македонско дело“ и на 
„Балканска федерација“. Сестра- 
но ce ангажирал во поддрпжата
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на праведната борба на македон- 
скиот народ за национална сло  
бода, политички и социјални пра~ 
ва, за негово обединување и коњ 
ституирање на македонска држа- 
ва, равноправна со другите на 
Балканот. Таа негова поддршка 
ja манифестирал во сите меѓуна- 
родни демократски форуми како 
истакнат член на истите и во 
повеќе свои трудовк и прилози 
во француски весници и списа- 
нија. Бил претседател на Коми- 
тетот за заштита на белиот те̂  
pop на Балканот, комитет кој 
придонел Париз да стане центар 
на големи акции и активности 
против теророт на Балканот и во 
Македонија, a за заштита на на- 
ционално угнетените народи и 
малцинства.

Го нема ни одговорот на Мар- 
сел Вилар, адвокат при Апелацњ 
ониот суд во Париз, социјалист, 
еден од основачите заедно со А. 
Барбис на споменатиот Комитет, 
еден од организаторите и ирет- 
седавач на големиот Митинг за 
Македонија одржан во Париз на 
19 ноември 1926 г,, токму во вре- 
ме на споменатата ашсета.

Меѓу објавените одговори го 
нема и оној на познатиот фран- 
цуски писател Виктор Маргерит, 
автор на повеќе романи меѓу кои 
и на „Le Bétail humain" (Човеч- 
ко стадо) објавен во 1928 г., во 
кој ќе најде место распарчената 
и тероризираната, угнетената и 
денационализираната Македонија. 
Проф. Божидар Настев во своја- 
та книга „Македонија во делата 
на француските писатели" (1900— 
1930) објавена 1975 г. високо го 
оценил ангажирањето на В. Мар^

герит за слободата на македон- 
скиот народ и за поддршката на 
борбата за негово обединување, 
при што го објавил и текстот на 
писателот во споменатата анкета 
на стр. 87 од својата книга.

Изоставен е одговорот и на 
писателот Леон Верт, авторот на 
поголем број романи, на Лик 
Диртен, доктор по медицина и 
писатед, потоа одговорите на прњ 
паднидите на социјалистичката и 
комунистичка партија на Фран- 
ција, уреднидите и соработници- 
те на најголемиот весник на то- 
гашната левица „L' Humanité": 
Даниел Рену, Жан Жиромски, 
Жан Лонге, Габриел Пери, Пол 
Луи, Камил Древе и најмалку 
уште десетина личности од науч- 
ниот, културниот и политичкиот 
живот на Франција, Англија, Гер- 
манија и др. Особено сметаме 
дека не е доволно застапена, и 
со местото што и припаѓало и во 
анкетата и во сета промакедон- 
ска активност, француската демо- 
кратска и прогресивна јавност, a 
со тоа донекаде е осиромашен 
овој зборник, a воедно е дозво- 
лена и неправда спрема делото 
и ангажираноста на одредени 
личности.

Независно од наведените про- 
пусти овој зборник сепак претста- 
вува прилог за запознавање на 
пошироката јавност со ставовите 
и гледиштата, за македонското 
прашање и за судбината на ма- 
кедонскиот народ во дваесетите 
години на натттиов век, на дел од 
демократската и прогресивна јав- 
ност во Европа.

Даринка ПЕТРЕСКА
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