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 ИРОНИЗИРАЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ 
НА ВИСТИНСКАТА ХУМАНОСТ

Максимилијан Брандајс е ро-
ден на 3 јули 1894 година во Вие-
на. По завршувањето на сред но-
то образование извесно време 
престојувал во странство и по 
враќањето во Виена работел ка-
ко трговски службеник. Во текот 
на Првата светска војна бил теш-
ко ранет. Од 1920 година бил 
претседател на Здружението на 
воените инвалиди на Виена и 

потпретседател на Централното здружение на воените 
инвалиди. Подоцна, во периодот од 5 декември 1930 до 
17 февруари 1934 година бил пратеник во австрискиот 
Бундесрат, од чија архива се користени податоците за 
неговата биографија но, за жал, енигма е годината на 
неговата смрт. Познато е дека емигрирал во Соединетите 
Американски Држави каде најверојатно и починал, но тоа 
со сигурност не е потврдено од историчарите.

"Невидените страдања на македонскиот на-
род се доказ дека владејачката реакција 
ги презира најисконските права на мал-
цинствата и крваво ги задушува сите нив-
ни барања".

"Федерацијата на балканските народи ќе при-
донесе за делумно стивнување на сопер-
ништвата и сигурно ќе донесе траен мир 
на Балканот".

Во писмениот одговор до 
"Балканска феде ра ци-
ја" Максимилијан Бран  -

дајс ќе рече: 
"Секое решение на некој 

проблем кој брутално го на-
метнала една од заин тере си-
раните страни, мора да наи-
де на отпор од другата стра-
на, зашто оној кој се потпира 
на својата сила и брутално ја 
наметнува својата волја мис-
ли дека лесно може да се от-
каже од било каков договор. 
Но, никогаш досега ниеден 
проблем не бил решен со 
сила. Затоа, сè додека на Бал-
канот владее сегашната сос-
тојба, македонското праша-
ње секогаш ќе претставува 
опасност за мирот и извор на 
загриженост. Поради тоа, се-
гашното решение на македон-
ското прашање не само што 
е спротивно на принципите 
на правдата и на слободата, 
туку е и иронизирање на прин-
ципите на вистинската хума-
ност". 

Во продолжение Брандајс 
коментира: 

"Владејачката реакција ги 

презира најисконските пра-
ва на малцинствата (неви де-
ните страдања на македон-
скиот народ се доказ за тоа) 
и крваво ги задушува сите нив-
ни барања.

Единствен лек за ваквата 
состојба е признавањето на 
фактот дека сите народи има-
ат еднакви права и дека ри-
валствата меѓу нив или меѓу 
делови од масите, како вој-
ните и угнетувањата кои про-
из легуваат од нив се суд бо-
носни не само за угнетените 
туку и за угнетувачите, не са-
мо за победените туку и за 
по бедниците, зашто така се 
уништуваат и се упропас ту-
ваат најдобрите народни си-
ли. Народните маси кои прет-
ставниците на реакцијата ги 
втурнале во национални ко-
лежи треба да ја сфатат оваа 
вистина. Кога народите ќе 
дојдат до тој заклучок, ќе им 
одѕвони последниот час на 
денешните владејачки класи. 
Тогаш реакцијата сама по се-
бе ќе се урне и ќе се отвори 
пат за сојузот меѓу народите 
и за нивна мирољубива сора-
ботка, што ќе им овозможи 
заемно да се дополнуваат". 

Пратеникот на ав стрис ки-
от Парламент коментира: "Мо-

жеби е можно да се остварат 
и преодни фази во кои точ-
ките на несогласување меѓу 
различните народи ќе се све-
дат на минимум, но таквото 
провизорно решение може 
да се добие само преку вис-
тинска демократија, а никако 
преку денешните влади. 

Федерацијата на бал кан-
ските народи врз демо крат-
ска основа сигурно ќе доне-

се траен мир на Балканот, тол-
ку потребен по вековните 
оби ди за меѓусебно униш ту-
вање, кои сопирале секаков 
напредок и ги уништувале 
темелите на културата. Так ва-
та федерација ќе придонесе 
и за делумно стивнување на 
соперништвата кои потајно 
владеат меѓу европските на-
роди и кои трајно го загро-
зуваат мирот".

Максимилијан Брандајс 

ЗГРАДАТА НА АВСТРИСКИОТ ПАРЛАМЕНТ КАДЕ БРАНДАЈС 
БИЛ ПРАТЕНИК 


