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КАКО СВЕТСКИОТ ИМПЕРИЈАЛИЗАМ ГО 
РЕШИ МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ

Роден во Стара Загора, Бу га-
рија. Талентиран и познат бу гар-
ски писател, историчар и лите-
ра  турен критичар. Превел и на-
пишал многу книги и повеќе од 
сто брошури. Тој е автор на еден 
од првите Руско-бугарски ре ч-
ници. Исто така, имал значајна 
улога во бугарскиот перио ди чен 
работнички печат. Јасно опс то-
јувал на ставот за засебноста на 
македонскиот народ и јазик. Про-
гонуван од страна на фа шис тич-
ките власти, Бакалов ја на пуш-
тил Бугарија и во 1925 година 
емигрирал во Русија. 

"И покрај долгите и крвави борби кои ги водеше 
македонскиот народ за да добие слобода и 
независност, оваа земја едноставно беше 
распарчена на три дела... ".

"Освојувачите на Македонија сакаат да ги про-
лонгираат нивните внатрешни борби, имај-
ќи го зад себе секогаш империјализмот на 
големите сили".

Истата година (1925) ко-
га весникот "Бал кан ска 
федерација" ја почнал 

својата меѓународна анкета, 
прогонуван од фашистичките 
власти во Бугарија, Георги Ба-
калов ја напуштил земјата и 
живеел во прогонство, во Ру-
сија. 

Добро познавајќи ги при-
ликите на Полуостровот и суд-
бината на македонскиот на-
род, еве што напишал во свое -
то писмо до Редакцијата на 
весникот:

"Светската војна не го ре-
ши балканскиот проблем. На-
против, уште повеќе го ис ком-
плицира. Единствениот прин-

Георги Бакалов (1873-1939)  
цип врз кој требаше да се 
заснова тоа решение, е пра-
вото на народите сами да ре-
шаваат за својата судбина. 
На против, и земјите кои веќе 
постоеја беа распарчени, це-
ли области беа присилно анек-
тирани од страна на сосед ни-
те земји. Никој не се кон сул-
тираше со волјата на освое-
ните и распарчени земји, ни-
кој не го почитуваше правото 
на плебисцит.

Да ја земеме за пример Ма-
кедонија за која посебно се 
интересира анкетата на 'Бал-
канска федерација'".

"И покрај долгите и кр ва-
ви борби што ги водеше ма-
кедонскиот народ за да до-

бие слобода и независност, 
оваа земја едноставно беше 
распарчена на три дела, од 
кои најголемиот й беше да-
ден на Југославија, а другите 
два, подоцна на Грција и на 
Бугарија. Значи, прашањето 
беше решено врз принципот 
на анексија и против волјата 
на засегнатиот народ. Маке-
донскиот народ очигледно ќе 
ја продолжи борбата за сло-
бода. Но, освојувачите на Ма-
кедонија сакаат да ги про лон-
гираат нивните внатрешни 
борби, а зад нив секогаш ќе 
го најдеме империјализмот 
на големите сили. 

Ете како светскиот импе-
ријализам го реши маке дон-
ското прашање", заклучува 
Бакалов во делот посветен 
на македонското прашање.

се родила во главата на некој 
мечтател. Таа е жива, родена 
во самата борба на разните 
балкански народи за нацио-
нална независност.

Сите балкански буржоа зии 
настојуваат да воспостават 
хегемонија на Полуостровот. 
Во такви услови е очигледно 
дека тие не можат да се бо-
рат за реализирањето на бал-
канската федерација. Един-
ствена реална сила чиј не-
посреден и природен инте-
рес е да се бори за основање 
балканска федерација е про-
летеријатот. Само тој, помог-
нат од работните селани, ќе 
ја оживотвори таа идеја", за-
вршува Бакалов. 

МОСКВА ВО 1925 ГОДИНА

"За ова прашање се на мет-
нува едно друго прашање, 
дијаметрално спротивно, кое 
се состои од принципот за 
целосна независност на сите 
балкански земји, од правото 

на балканските народи сами 
да решаваат за својата суд би-
на и од неопходната потреба 
од федеративен сојуз меѓу 
овие народи. 

Оваа идеја не е сон, која 


