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МАКЕДОНСКИОТ НАРОД НИКОГАШ НЕ ГО 
ВИДОВ СРЕКЕН

80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА"

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 
   

   
   

   
   

Хенри Ноел Браилсфорд 
во 1903 година ја пред-
водел Британската ми-

сија за по мош на Македонија 
по Илин денското востание, 
со се диште во Битола. По 
него вото враќање од оваа 
мисија тој ја објавил книгата 
"Маке донија". Подоцна ка-
ко член на фондацијата Кар-
неги, во 1913 година, учес тву-
вал во специјалната комисија 
која ги истражувала причи-
ните за Балканските војни. 
Во при логов ќе се задржиме 
само на делови од анкетниот 
одго вор на Хенри Браилс-
форд упатен до Редакцијата 
на "Балканска федера ци ја": 

"Во текот на мојот живот 
ги гледав Македонија и 

Македонското прашање во фокусот на големата меѓународна анкета на 
"Балканска федерација" упатена до најистакнатите личности на тоа 
време околу положбата и правата на народните малцинства и по тис-
нати народи на Балканот.

"Во текот на мојот живот ги гледав Македонија и Балканскиот Полуостров 
повеќе од било која друга земја отколку мојата. Го запознав под кр ва-
вата тиранија на Абдул Хамид, го видов како повторно излегуваше по-
беднички од Балканските војни... Го гледав востанат, го гледав мол ча-
лив за време на нестабилниот мир. Но, никогаш не го видов сре ќен".

Хенри Ноел Браилсфорд: "Во тој поглед Македонија е понесреќна отколку 
што беше под Турците. Едно силно и објективно Друштво на народите 
би можело да стори многу за да ја намали неправдата".

Бал   канскиот Полуостров 
повеќе од било која друга 
земја отколку мојата. Го за-
познав под крвавата тира-
нија на Абдул Хамид, го ви-
дов како повторно изле-
гуваше победнички од Бал-
канските војни... Го гледав 
востанат, го гледав мол ча-
лив за време на неста бил-
ниот мир. Но, никогаш не 
го видов среќен". 

Потоа продолжува: "Од го-
варам на вашите пра ша ња 
затоа што отсекогаш сум се 
интересирал за тие толку 
несреќни и толку стра дал-
нички народи. Се гашното 
решение е полошо отколку 
може да се за мис ли. Подел-
бите ги дикти раше само 
идејата за рам нотежа на 
силите и воените интереси 
на победниците. Тие се фла-

грантно кршење на нацио-
налните права". 

Понатаму Браилсфорд ве-
ли: "А оваа почетна грешка 
воопшто не беше ублажена 
од ниеден разумен поли-
тички дух на балканските 
влади. На Балканот во мо-
ментот постои мир само по-
ради општото ослабување. 
Во тој поглед Македонија е 
понесреќна отколку што 
беше под Турците. Друш-
твото на народите доколку 

Хенри Ноел 
Браилсфорд (1873-1958)

Роден во Мирфилд (Јорк-
шир), Англија. Со образование 
се здобил во Шкотска. Станал 
доцент на Глазговскиот уни-
верзитет каде што предавал 
логика. Бил уредник на вес-
никот "Manchester Guardian" и 
негов специјален дописник од 
Балканот (Грција, Македонија), 
Франција и Египет. Ја пред-
водел Британската мисија за 
помош на Македонија по Илин-
денското востание (1903 го-
дина), со седиште во Битола. 
Како член на фондацијата Кар-
неги, во 1913 година, учест ву-

вал во специјалната комисија, која ги истражувала при-
чините за Балканските војни. Автор е на книгите: "Војната 
на челикот и златото", "Македонија", "Авантури во 
проза", "Руска работничка република", "Студија за 
поетот Шели", "Потеклото на големата војна", "Белгија 
и исечокот од хартија", "Лигата на народите", "Преку 
блокадата", "По мирот", "Бунтовна Индија", "Соп стве-
ност или мир" и други. 

во правец на ваквото ре ше-
ние. Сите се национа лис тич-
ки и милитантни. Сите тие 
опстојуваат само со реп ре-
сии врз поли тич ките и про-
фесионалните работ нички 
организации. Сите тие се 
заплеткани, преку поли тич-
ките и во ените вр ски, во 
комби на циите на големите 
сили", заклучува Браилсфорд 
во писмото ис пратено од Лон-
дон до вес никот "Балканска 
феде ра ци ја". 

беше силно и објективно 
би можело да стори многу 
за да ја намали неправдата, 
но вакво какво што е де-
нес, нема ни волја, ни сила 
тоа да го стори. Тоа би деј-
ствувало подобро само 
ако целокупното уреду ва-
ње на мирот се ревидира и 
се постави врз принципи 
кои европските влади де-
нес тешко би ги прифатиле. 
Очигледно е дека денес 
бал канските влади не пре-
земаат апсолутно ништо 
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