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МАКЕДОНИЈА КАКО ВЕЧНО ЈАБОЛКО 
НА РАЗДОРОТ НА БАЛКАНОТ

Познатиот тео ре тичар на соци јализ мот Едуард Берн-
штајн е роден во Берлин. На поче то кот тој се занимавал 
со трговија, однос но по професија бил трговец. 

Во перио дот од 1888 до 1901 го ди на, 
како писа тел, жи веел во Ци рих, по тоа во 
Лон дон. Во герман ски от Рајх стаг бил член 
од 1902 до 1918 го ди на, кога добил спе-
цијални задол же нија во Држав на та бла-
гајна. Бил член на комисијата за ис тра жу-
вање на по разот на Германија и на разни 
други ко мисии.

Едуард Бернштајн (1850-1932)

Познатиот германски по -
ли тичар и теоретичар 
на социјализмот, Ед-

уард Бернштајн, во годините 
на големата меѓународна ан-
кета, која ја спровел весникот 
"Балканска федерација" ги 
ми  нувал своите пензионер-
ски денови во родниот град, 
во Берлин-Шенеберг (Berlin 
Schöneberg), на улица Boze-
ner Strasse 18. Денес, герман-
ската држава и градот Бер лин 
на истото место има пос та ве-
но спомен-плоча, со што се 
одбележува местото каде што 
Бернштајн живеел од 1918 го-
дина до крајот на жи вотот - 
18 декември 1932 го дина. 

Токму на ова место, во не-
го виот дом е пишуван и одго-
ворот кој Бернштајн й го упа-
тил на Редакцијата "Балкан-
ска федерација" околу маке-
донското прашање. Според 
негово мислење:      

"Македонија отсекогаш би-

РАЈХСТАГОТ ВО ВРЕМЕТО КОГА БЕРНШТАЈН РАЈХСТАГОТ ВО ВРЕМЕТО КОГА БЕРНШТАЈН 
ИМАЛ ПОВЕЌЕ ФУНКЦИИ ВО НЕГОИМАЛ ПОВЕЌЕ ФУНКЦИИ ВО НЕГО

ла и продолжува да биде ја-
бол ко на раздорот на Бал ка-
нот. Сите балкански држа ви 
са ка ат да загосподарат со неа. 
Тоа е едно од најтешките пра-
ша ња на балканскиот проб-
лем, кој и онака веќе е крајно 
сло жен поради испрепле те-
ност на народите кои живеат 
на Балканот. Таа испре пле те-
ност довела до тоа во сите 
бал  кан ски држави да има на-
цио нал ни малцинства кои 

"Македонија отсекогаш била и продолжува да би-
де јаболко на раздорот на Балканот. Сите 
бал  кански држави сакаат да загосподарат 
со неа".

"Македонија е едно од најтешките прашања на 
балканскиот проблем, кој и онака веќе е 
крајно сложен поради испреплетеност на на-
родите кои живеат на Балканот".

"Подло е да се освојуваат и да се анектираат те-
ритории како да станува збор за земји без 
жители. Само создавањето федерација во 
која ќе се обединат сите автономни бал кан-
ски земји ќе им стави крај на сите угнетувања 
на Балканот".

на   секаде се угнетени. За да 
се поправи таа состојба, не-
оп ходна е на ционална авто-
номија на по робените наро-
ди на Бал ка нот и јас со гор-
дост го поз дравувам движе-
њето за заш тита на нивните 
права, зашто тоа угнетување 
апсолутно тре ба да прес та не. 

Подло е да се освојуваат и 
да се анектираат територии 
како да станува збор за земји 
без жители. Само созда ва-
њето федерација во која ќе 
се обединат сите автономни 
балкански земји ќе им стави 
крај на сите угнетувања на 
Балканот", вели Бернштајн.


