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Роден во Јеромјас (Чешка). Како син 

на железнички работник морал да го 
напушти школувањето во гимназијата и 
да работи како браварски помошник. 
Во 1895 година завршил занаетчиски 
курс во Прага и потоа работел во разни 
претпријатија како механичар. Во 1907 

година бил наименуван за генерален секретар на нај го-
лемата чешка работничка партија - Организацијата на ме-
талуршките работници. 

Потоа бил претседател на (тогашниот) Чешкословачкиот 
институт за социјално осигурување, пратеник во Пар ла-
ментот и министер за јавни работи.

Антон Хампл објавил повеќе дела за колективното дого-
варање на трудот и тој е  еден од најомилените чешко-сло-
вачки народни трибуни. 

"Сегашното 'решение' на македонското прашање 
направи цел еден народ да биде распарчен, 
подложен на политика на терор за да се от-
каже од националното единство, да се аси-
милира во владејачката нација или - да се 
истреби".

"Трагедијата на македонскиот народ се состои и 
во фактот што тој не поседува конструктивни 
сили, а неговите соседи го користат тоа за да 
ги остварат своите грабачки апетити на смет-
ка на овој несреќен народ".

МАКЕДОНЦИТЕ ГИ АСИМИЛИРААТ 
И ГИ ИСТРЕБУВААТ

Сегашното 'решение' на 
македонското пра ша ње 
направи цел еден на-

род да биде распарчен меѓу 
Југославија, Бугарија и Грција 
и подложен на политика на 
терор за да се откаже од на-
ционалното единство и да се 
асимилира во владејачката 
на  ција - или да се истреби", 
вели во својот воведен дел 
на писмото поранешниот пра-
теник во чешкиот Парламент 
и министер за јавни работи, 
Антон Хампл.  

Натаму продолжува: "Тра-
гедијата на македонскиот на-
род се состои и во фактот 
што тој не поседува кон струк-
тивни сили, а неговите со се-
ди го користат тоа за да ги 
остварат своите грабачки апе-
тити на сметка на овој не сре-
ќен народ. Но, постојаните 
превирања кои ја задушуваат 
Македонија веќе 40 години, 
исто така, се должат и на тоа 
- си дозволувам да го речам 
ова зашто и самиот сум Сло-
вен - што зависта и љубо мо-
рата се наоѓаат во самата 
при рода на словенските на-

ции. Омразата ја поттик ну ва-
ат денешните реакционерни 
влади поради политички це-
ли. Таа омраза ќе исчезне са-
мо со вложување голем труд 
во зближувањето на бал кан-
ските народи. Од тоа при род-
но и логично би требало да 
произлезе збратимувањето на 
овие братски народи, феде-
рација на балканските наро-
ди, преку вистинско самооп-
ределување, самите ќе ја ре-
шат својата судбина. 

Федерацијата на балкан-
ските народи би претста ву-
вала моќна сила која би мо-
жела да им се спротивстави 
на политичките цели кои доа-
ѓаат од надвор. 

Конечно треба да го под-
влечам и тоа дека балкан ска-
та федерација ќе може да се 
оствари во етапи. Тутор ство-
то, што е неопходна етапа при 
создавањето вистинска фе де-
рација на народите од Бал-
канот, во недостиг на друга 
институција, треба да го пре-
земе друштвото на европ ски-
те влади. Посакувам да биде 
кратка таа етапа на туторство 
и потоа да настане феде ра-
ција на балкански народи, за 
нивно добро и за доброто на 
балканскиот и на европскиот 
мир", подвлекува Хампл.
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Антон Хампл (1875-1942) 
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