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РЕШЕНИЕТО  НА  МАКЕДОНСКОТО  
ПРАШАЊЕ  Е  НЕПРАВЕДНО  И  

НЕСООДВЕТНО

"Сегашното решение на македонското прашање, 
според мене, е исто толку неправедно колку 
што е и несоодветно за да го обезбеди мирот 
на Балканскиот Полуостров". 

"Средство за обезбедување ефикасна заштита на 
малцинствата на Балканот е отстранување на 
ривалството и подигнување на политичкиот 
морал на овие народи".

"Создавање федеративни институции кои со сета 
своја сила ќе ги бранат заедничките инте ре-
си на различните народи, без да ја засегну-
ваат нивната политичко-историска индиви-
дуалност".

Роден во Гединг (денес Ходонин, Чешка Република), 
син на еврејски индустријалец. Од 1907 до 1918 година 
бил член на австрискиот централен парламент и про фе-
сор по уставно право на Виенскиот универзитет. Од 
1912 година бил член на Европскиот совет на Фон да-
цијата "Карнеги" за меѓународен мир; во 1913 година 
бил член на Комисијата за истра жу ва ње на злос тор ства-

та изврше ни за време на Бал-
канските војни, ис то така, фор -
мирана од Фон да ци јата "Кар-
неги"; во 1918 година минис-
тер за фи нансии на пос лед-
ната царска (Хабзбуршка) вла -
да. Во 1929 година емигрирал 
во САД, каде станал про фе-
сор по правни науки на уни-
вер зи те тот Харвард. Во 1931 
година бил по викан од но-
вата ав стриска вла да пов тор-
но да ја извршува функцијата 

ми нистер за фи нансии, должност на која останал до 
1934 година. Како признание за научните заслуги бил 
име нуван за почесен професор на Виенскиот уни вер-
зитет. Тој бил научник и публицист со огромна вред-
ност. 

д-р Јозеф Редлих (1869-1936)Своите анкетни пра ша-
ња весникот "Бал кан ска 
федерација" ги дос та-

вил и до д-р Јозеф Редлих, 
правник и политичар со меѓу-
народна репутација, своев ре  -
мено создавач на австрис ка-
та и на британската парламен-
тарна процедура.   

Во писмениот одговор, од-
говарајќи на прашањето за 
Македонија, д-р Редлих ре-
кол: 

"Сегашното решение на ма  -
кедонското прашање, според 
мене, е исто толку непра вед-
но колку што е и несоодветно 
за да го обезбеди мирот на 
Балканскиот Полуостров. Во 
сегашните околности пра ва-
та на етничките и на верските 
малцинства на Балканот се-
како не се доволно почиту-
вани ниту гарантирани. 

Средство за обезбедување 
ефикасна заштита на малцин-
ствата на ривалството кое де-
нес постои меѓу балканските 
држави треба да се бара ка-
ко во подигнување на поли-
тичкиот морал на овие на ро-

ди, така и во сојузот на голе-
мите европски сили, чија цел 
би била намалување на кон-
фликтите предизвикани од 
македонското прашање". 

Посветувајќи й внимание 
на идејата за создавање идна 
балканска федерација во која 
би се гарантирала засебната 
индивидуалност на македон-
ската држава, д-р Редлих вели: 

"Очигледно е дека идејата 
за балканска федерација е 
единствениот замислив на чин 
за да дојде до трајно смиру-
вање на целиот југозапад на 
Европа. Пречките за ос твару-
вање на оваа федерација во-
општо не ми изгледаат не со-
владливи. За Балканскиот По-
луостров, како и за Европа, 
постои само една перс пек ти-
ва за подобра иднина: созда-
вање федеративни инсти ту-
ции, кои со сета своја сила ќе 
ги бранат заедничките ин те-
реси на различните народи, 
без да ја засегнуваат нивната 
политичко-историска ин ди-
ви дуалност", го завршува сво-
јот одговор д-р Јозеф Ред лих.

АВСТРИСКИОТ ПАРЛАМЕНТ НА ПОЧЕТОКОТ НА XX ВЕК, 
КАДЕ РАБОТЕЛ Д-Р ЈОЗЕФ РЕДЛИХ


