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ДУНАВ-НАЈГОЛЕМА РЕКА ВО ИСТОРИЈАТА НА 
ЕВРОПСКИТЕ ДИПЛОМАТСКИ И КРВАВИ БОРБИ

80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Македонското прашање во фокусот на големата 
меѓународна анкета на "Балканска феде ра-
ција", упатена до најистакнатите личности на 
тоа време околу положбата и правата на на-
родните малцинства и потиснати народи на 
Балканот.

"Србите, Бугарите и Грците се караат околу Ма-
кедонија: кому треба да му припадне оваа 
кутра намачена земја? Секое авторитарно 
ре    шение е лошо, тоа дури и не е решение. 
Едноставната идеја е дека Македонија треба 
да си припаѓа сама на себе".

Франческо Нити: "Протекцијата секогаш значи 
ропство: за еден слободен народ е поопасно 
да има заштитници отколку непријатели". 

Во 1925 година Редак ци-
јата на весникот "Бал-
канска федерација", 

кој излегувал во Виена како 
орган на ВМРО (Обединета), 
под уредништво на маке-
донскиот револу ци онер Ди-
митар Влахов, спро вела го ле-
ма меѓународна анкета упа  -
тена до најистак натите лич-
ности на тоа вре ме околу по-
ложбата и пра вата на на род-
ните малцин ства и по тиснати 
народи на Балканот во кој 
цен   трално место за зе ма ма-
кедонското прашање. 

Во писмениот одговор до 
Редакцијата на "Балканска 
федерација", еве што за Ма-
кедонија рекол големиот ита-
лијански општественик Фран-
ческо Нити: 

"Македонското пра ша-
ње сè уште не е решено, но 
кое прашање е решено? Ср-

бите, Бугарите и Грците се 
караат околу Македонија: 
кому треба да му припадне 
оваа кутра намачена зем-
ја? Секое авторитарно ре-
шение е лошо, тоа дури и 
не е решение. Едноставната 
идеја е дека Македонија 
треба да си припаѓа сама 
на себе...".  

Натаму: "Балканското пра    -
шање претставува нај го ле-
ма опасност за цела Ев ро-
па. Дунав ќе остане запа ме-
тен како најголема река во 
историјата на ев роп ските 
дипломатски сплетки и кр-
вави борби. Поделбата на 
балканските народи и бор-
бите меѓу нив неминовно 
водат кон бор би за вли ја-
ние меѓу голе мите сили. 
Про текцијата секогаш зна-
чи ропство: за еден сло бо-
ден народ е по опасно да 
има заштитници отколку 
непријатели." 

Во продолжение вели: 
"Мис  лам дека балканските 
народи треба да сметаат 
само на себе и подеднакво 
да се чуваат од сите над во-
решни интервенции. Тие 
имаат пријатели. Но, во ис-
то ријата на народите при-
јателствата често се мену-
ваат за да можеме да се по-
фалиме со нив. Сè додека 
балканските народи се по-
делени и додека војуваат 
меѓу себе секогаш ќе им 

оставаат простор за мане-
врирање на сплетките на 
големите сили. А никогаш 
не постојат добронамерни 
сплетки, како што не по-
стои ни чесно влијание. Се-
која сплетка и секое вли ја-

ФРАНЧЕСКО НИТИ (1868-1953)

Роден во Мелфи, Италија. Студирал 
право на Универзитетот во Неапол. 
На осумнаесетгодишна возраст ста-
нал новинар, подоцна професор по 
поли тичка економија и финансиски 
науки. Во 1904 година бил избран за 
пратеник при што се докажал како 
голем оратор. Од 1911 до 1914 година 
бил министер за земјоделство, трго-
вија и индустрија. За време на Првата 
светска војна бил министер за фи нан-
сии. Во јуни 1919 година станал прет-
седател на Советот и министер за вна-

трешни работи, а потоа министер за надворешни работи и за ко-
лониите. Кога во октомври 1922 година на власт дошла фашис-
тичката влада, Франческо Нити не сакал повеќе да учествува во 
Парламентот. Една година подоцна, во ноември 1923 година, 
фашистите предводени од полициските офицери ја нападнале и 
ја разурнале неговата куќа во Рим. Како краен опонент на ре-
жимот на Мусолини ја напуштил Италија и заминал да живее во 
егзил.

Франческо Нити е автор на голем број публикации. Уште како 
студент го напишал Католичкиот социјализам (докторска ди-
сер тација), со што предизвикал големо внимание и бил пре ве-
ден на сите европски јазици. Потоа ја објавил книгата Насе ле-
нието и општествениот систем. Благодарение на овие два не-
гови објавени труда, Нити станал близок пријател со Емил Зола. 

Потоа ги објавил следниве наслови: Богатството на Италија, 
Освојување на моќта, Север и југ, Базиликата и Калабрија, 
Радикалната италијанска партија и новата индустриска де-
мократија, Европа без мир, Декаденција на Европа, Патишта 
на обновата итн.

ние се насочени про тив не-
кого и само го про дол жу-
ваат нередот на Бал канот 
и подготвуваат нови вој-
ни", завршува Франческо 
Нити во одговорот до "Бал-
канска федерација".

ИТАЛИЈАНСКАТА ПРЕСТОЛНИНА 
РИМ НА ПОЧЕТОКОТ НА XX ВЕК 
КОГА НИТИ БИЛ ПРАТЕНИК

ВИЕНА ВО 1925 ГОДИНА КАДЕ СЕ ИЗДАВАЛ ВЕСНИКОТ 
"БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"


