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ЧЕШКАТА ПРЕСТОЛНИНА ПРАГА ВО КОЈА ЖИВЕЕЛ ЈОЗЕФ ХОРА

Роден во Добрин, кај Руднице, животот го минал во 
Прага. Студирал право на Прашкиот универзитет. Бил 
уредник на весникот "Pravó Lidu" ("Гласот на народот"), 
подоцна на "Rudé pravó", генерален советник на градот 
Прага. Тој е автор на поетската збирка "Работен ден" и на 
романот "Гладна година", кои предизвикале особено вни-
мание во Чешка. Хора бил неуморен активен предавач, 
борец и трибун. 

СТРАДАЊАТА НА ПОДЕЛЕНА 
МАКЕДОНИЈА БАРААТ ИТНО РЕШЕНИЕ

"Мировните договори, склучени 
од владите на старата Европа, 

не го решиле ова прашање, 
односно го решиле во корист 
на балканската буржоазија, 

чие угнетување на селанските 
и на работничките маси со 

години предизвикува револт 
кај европските интелектуалци и 

работници".
"Страдањата на кои се 

изложени работниот народ 
и националните малцинства 
во балканските држави, на 
територијата на поделена 
Македонија бараат итно 

решение".

Јозеф Хора претставува 
еден од најплодните чеш-
ки литерати, со голем та-

лент и европско реноме. Поет 
и писател, литературен кри-
тичар, преведувач... Прашан 
од Редакцијата "Балканска фе-
дерација", за македонскиот 
проблем и за состојбата на 
Балканот, Хора одговорил:

"Очигледно тој проблем е 
еден од најзначајните проб-
леми на денешната европска 
политика. Мировните дого-
вори, склучени од владите 
на старата Европа, не го ре-
шиле ова прашање, односно 
го решиле во корист на бал-
канската буржоазија, чие уг-
нетување на селанските и на 
работничките маси со го ди-
ни предизвикува револт кај 
европските интелектуалци и 
работници.

Страдањата на кои се из-
ложени работниот народ и 
на ционалните малцинства во 

балканските држави, на те ри-
торијата на поделена Ма ке-
донија бараат итно решение.

Потоа продолжува: 
"По сите искуства со фа-

шизмот на балканските бур-
жоазии би било илузорно да 
се верува дека народите и 
малцинствата ќе ги добијат 
својата слобода и права под 
сегашниот режим. Сегашните 
влади се карактеризираат со 
наполу капиталистичка, а на-
полу феудална админис тра-
тивна и економска анархија, 
сосема природно не се спо-
собни да ја спроведат идејата 
за обединување на бал кан-
ските народи на дело. Со еден 
збор, балканските народи не 
треба да чекаат таа слобода 
да им ја подари денешната 
капиталистичка Европа, туку 
самите треба да се изборат 
за неа, преку борбата против 
своите буржоазии...", го за вр-
шува своето писмо Јозеф Хо ра.   

Јозеф Хора (1891-1945) 


