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ММАКЕДОНИЈА МОРА ДА БИДЕ ОСЛОБОДЕНА

И ДА СТАНЕ НЕЗАВИСНА ДРЖАВА 

Ова е психијатриската клиника Бургхелцли (Burghölzli) во близина на 
Ци рих каде работел д-р Форел и каде најверојатно ги напишал редовите 
во кои категорично се застапува за формирање независна држава Ма ке-
донија. Денес оваа институција го носи името "Клиника Огист Форел" во 
негова чест.

"Македонија мора да биде 
ослободена и во најскоро време 

да стане независна држава од 
Грција, од Југославија и од 

Бугарија". 
"Не. Доста беше! Етничките, како и 
верските и јазичните малцинства 

би требало да бидат насекаде 
почитувани и праведно 

застапени".
"Меѓу другото, секој државен 
министер треба да знае дека 

еднаш мора да се врати во 
обичните редови".

Меѓународно приз на-
тиот научник д-р 
Огист Форел, доктор 

по медицина и психијатрија, 
своевремено го ставил свое-
то име во одбрана на ма ке-
донскиот народ и идејата за 
формирање негова сопс тве-
на држава. Помалку е поз на-
то дека д-р Форел дури лич-
но престојувал во Маке до ни-
ја во 1910 година.

Во писмениот одговор до 
"Балканска федерација" д-р 
Огист Форел за Македонија 
рекол: 

"Македонија мора да биде 
ослободена и во најскоро вре-
ме да стане независна др жа-
ва од Грција, од Југославија и 
од Бугарија. Таа досега до вол-
но страдаше од сопер ниш т-
вата на овие три земји, кои и 
сам ги запознав прес то ју-
вајќи таму во 1910 година". 

"Не. Доста беше! Етнич ки-
те, како и верските и ја зич-
ните малцинства би требало 
да бидат насекаде почи ту ва-
ни и праведно застапени. На 

                                             

Д-р Огист Форел (1848-1931)

Роден во Грасјез покрај Морж 
во Швајцарија. По завршувањето 
на студиите по медицина на Уни-
верзитетот во Цирих станал асис-
тент на славниот професор Гу ден 
во Минхен. По враќањето од сту-
диското патување во Западна Ин-
дија во 1879 година бил повикан 
за редовен професор по пси хи-
јатрија во Цирих и директор на 
кантоналната болница за душев-
ни болести во Бургхелцли. Пок-
рај многубројните научни трудови, кои ги оставил во областа 
на психијатријата, анатомијата на мозокот и психологијата, 
тој особено се интересирал за социјалните прашања и во таа 
сфера пројавил плодна активност. Направил енергични на-
пори за реформирање на кривичното право и за теоријата 
на ограничена одговорност. Водел огорчена борба против 
ал кохолизмот. Тоа е првиот творец на безалкохолни рес то-
рани во Цирих. Во 1898 година ги напуштил своите службени 
должности и целосно й се оддал на хуманитарната дејност. 
Во Лозана ја основал Лигата за морална акција, потоа На род-
ниот дом, Капка млеко, Федерацијата на друштва за народно 
воспитување во Во, Социјалниот уред и други. 

Форел бил најголемиот пријател на човештвото во своето 
време и убеден пацифист, кој сите свои сили ги употребувал 
во борба против војната (м.з. Првата светска војна).

Негови најзначајни дела се: "Сексуалното прашање и сек-
суалниот морал", "За нашето човечко спознание", "За одго вор-
носта на нормалниот човек", "Пијалакот на нашите обичаи", 
"Културните настојувања на сегашноста", "Хипотетичкиот мо-
рал и човечкиот морал", "Мисла, слобода и социјализам", 
"Дос та уривавме! Да почнеме да градиме!", "Обединети 
држави на Земјата" и други. 

Балканот сегашните влади ги 
газат спомнатите малцин-
ства", продолжува д-р Фо рел. 

"Верувам во можноста за 
Балканска федерација под 
други влади, кои би биле на-
вистина демократски, со ци-
јални и либерални, што би ги 
почитувале еднаквите пра ва 
на сите, мажи, жени и деца. 
За да се постигне таа цел, се-
кој поединец треба да научи 
да му ги подредува своите ин-
тереси на социјалното доб ро 
и на нашата човечка заед-
ница. 

Меѓу другото, секој др жа-
вен министер треба да знае 
дека еднаш мора да се врати 
во обичните редови. Долу 
тираните, било да се крвници 
или не!"

Упатувам искрена бла го-
дарност до г. Даниел Мел-
вил, шеф на Постојаната ми-
сија на Светскиот маке дон-
ски конгрес при Обедине-
тите нации во Женева кој 
ми ги отстапи фотогра фии-
те за ова сведоштво, кои 
пред неколку децении би-
ле подарени од близок род-
нина на д-р Форел.


