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ПРЕДГОВОР ОД ПРЕВЕДУВАЧОТ
„Во битката којашто ја водиме сами против сите, за слободата и животот
на нашиот народ, има само едно оружје што никогаш нема да го користиме:
лагата.“
Лагата е куќа изградена на песочен темел. Таа е привремена и лесно
совладлива или со вистината или со поубедлива, попримамлива лага. Лагата е
мираж, меур од сапуница кој се распрскува под најнежен притисок. Како таква,
таа е бесполезна за Македонците. Меѓутоа, вистината е најмоќното и,
суштински, единствено оружје што им преостанува на обесправените.
Впрочем, токму тоа е пораката на христијанската вера, која веќе толку долго
време му е сопатник на нашиот народ низ неговото патешествие низ светот
Божји. Пукотот на пушката или на топот трае еден миг, а нивниот производ,
колку и да е драстичен, сепак е привремен. Вистината е вечна. Таа може
привремено да се извртува, да се изопачува и да се сокрива, но долгорочно,
таа е неодолива. Вистината е најмоќното оружје на обесправените и затоа таа
толку свирепо се крие од македонскиот народ. А, зарем има народ што е
повеќе обесправен од македонскиот? Пет века турско, проследени со еден век
српско-грчко ропство, сѐ уште без држава во која може слободно да се
изразува и да дејствува. „Животот без вистина“, вели канадскиот психолог,
професор д-р Џордан Питерсон, „е пекол,“ каде што пеколот е метафора за
отсуството на слобода и одговорност. Реверсот на вистината, лагата, е
најполезното орудие на угнетувачите. Затоа таа толку упорно се ползува во
Македонија сето ова време.
Од официјалната историја, како и од народните песни и преданија, повеќе или
помалку ни е јасно низ какви маки минувал нашиот народ за време на
озлогласеното „пусто турско“. Знаеме дека при доаѓањето на османлиските
господари бил уништен цивилизираниот живот и дека христијанското
население речиси сосема ги напуштило градовите и се претворило во
крепосничка работна сила во служба на турските феудални поседници, кои
владееле со правото на сабјата, а не со силата на правото. Понатаму, знаеме
дека Македонците, како немуслимани, не ги уживале граѓанските права на
државата во која живееле. Оттука, нивниот живот во рацете на Турците и
потурчените имал помала вредност одошто оној на добитокот. Конечно,
знаеме дека животот за Македонците бил толку неподнослив што периодот
на османлиското ропство е обележан со незапирлив порој буни и востанија, а
нашиот фолклор е исполнет со преданија за безбројни ајдуци и јунаци,
посветени на заштитата на месното христијанско население.
Традицијата на ајдутството, како одраз на преданоста кон слободата, која
секогаш била присутна во душата на македонскиот народ, конечно
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кулминирала кон крајот на деветнаесеттиот век, кога покрај другото,
благодарение на постепеното осовременување на османлиското општество,
под присила од Западот, започнала да се формира македонска буржоазија.
Оваа појава, пак, постепено довела до обнова на интелектуалниот живот меѓу
Македонците и, конечно, до оформување на Внатрешната македонскоодринска револуционерна организација. Оваа спонтано здружение, кое во рок
од само неколку месеци од своето зачнување успеало да ја освои лојалноста на
поголемиот дел од македонското словенско христијанско население, било
предадено на една мисла: „Да го подготви македонското население за борба
против поробувачот; да се грижи за безбедноста за населението и да обезбеди
гаранции за ред и правда во администрацијата“. Набргу ВМОРО почнало да ги
доведува во ред незаузданите турски бегови и аги и, воспоставувајќи свои
образовен, безбедносен и поштенски системи, прераснало во „држава во
држава“. Тука некаде започнува маглата во официјалната историја на
македонската држава и нејзиниот народ.
На пример, во официјалната историја на Македонија се нагласуваат
востаничките активности на Организацијата, додека се премолчуваат
нејзините образовни и, генерално, општествени дејности, и се маргинализира
масовноста и долготрајноста на Движењето. Се преувеличува личноста на
Гоце Делчев, при што од основачот на Четничкиот институт – оддел на
Организацијата претежно заинтересиран со нејзината вооружена дејност – кој
бил активен само во нејзината прва деценија и кој не оставил некои поголеми
писанија од теоретски карактер зад него, пост хок се прави претстава за идеен
водач, за алфа и омега на македонското ослободително движење. Сличен е
случајот и со првиот значителен одметник од ВМОРО, личноста одговорна за
зачетоците на расколот во македонското движење и поголемиот дел од
неговата братоубиствена историја, разбојникот и интернационалист Јане
Сандански. Се преувеличува и улогата на кодошењето и предавството меѓу
Македонците од овој период и таа се посочува како причина зошто
Македонија останала под турска власт без притоа да се посочи на берлинската
ревизија на Санстефанскиот мировен договор и причините зад неа, како
далеку позначаен фактор во тогашните случувања1. Истовремено,
најголемиот вооружен подвиг на Организацијата, Илинденскопрерожденското востание, се претставува како катастрофален неуспех,
бидејќи не довело до директно ослободување на Македонија, и покрај тоа што
неговата цел не била непосредно ослободување. Напротив, непосредната цел
на Илинденското востание била свртувањето на вниманието на европската
јавност кон фактот дека Османлиската Империја не се придржувала до
Дека улогата на предавството во македонското ослободително движење била фабрикувана од
режимските историчари неодамна беше докажано во академското дело на американецот Кит Браун,
насловено: „Верни до смрт: Доверба и терор во револуционерна Македонија“. Види Brown. Keith, „Loyal
unto death: Trust and terror in revolutionary Macedonia“, Bloomington, 2013.
За понатмошни примери за лојалноста на македонското население кон Внатрешната револуционерна
организација и нејзините лидери види поглавје V од Brailsford, Henri Noel. „Macedonia; Its races and their
future“, London, 1906.
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стипулацијата на Берлинскиот договор за автономија на Македонија и дека
таа таму продолжувала да го малтретира населението. Се занемарува фактот
дека, впрочем, сите жртви што паднале за време на тримесечната отворена
војна меѓу ВМОРО и отоманската војска во 1903 година2 не биле залудни и
дека како последица на тоа европските сили почнале да прават притисок врз
Турското Царство, што конечно довело до Младотурската револуција.
Од друга страна, целосно се премолчуваат или, уште полошо, се изопачуваат
личностите и делата на вистинските идејни дејци на Организацијата, како
Христо Татарчев, Дамјан Груев, Христо Матов, Иван Гарванов и нивните
другари – вистинските теоретичари, идеолози и дипломати на ВМОРО, како и
подоцнежните раководители на возобновеното ВМРО, олицетворени во Тодор
Александров, Ванчо Михајлов, Јордан Ѓурков, Симеон Ефтимов, Јордан и
Димитар Чкатрови, Кирил Дрангов и многумина слични на нив – доктори,
професори, офицери, адвокати, трговци, кои ги жртвувале своите релативно
удобни животи во име на заложбата за слобода на својот народ. Тука некаде
маглата на криењето на вистината почнува да се претвора во гола лага. Општо
речено, официјалната македонска историја овие личности ги бележи како
„врховисти“ и застапници на големобугарската политика во Македонија; како
крвожедни терористи и среброљубиви бандити, чија подготвеност да ги
положат сопствените животи во полза на своите браќа и сестри по род за
македонската официјална историографија останува загатка. И, додека сме
релативно добро запознаени, ако не повеќе, барем со животните услови и
општата состојба во европска Турција до почетокот на дваесеттиот век, и
додека полека но сигурно почнуваат да испливуваат на површина како
архивските така и изворните сведочења за животот во Македонија за време на
втората, односно комунистичка Југославија, периодот кој почнува со
Балканските војни, а завршува со воспоставувањето на власта на
Комунистичката партија на чело со Тито продолжува да биде обвиен со
мистерија, во најдобар случај, и целосно прекриен со лаги, во најлош.
Од сферата на премолчувањето на вистината, можеме да кажеме дека,
генерално, овој период се одбележува како „периодот меѓу двете светски
војни“. Од она што го паметам од своето образование во Република
Македонија за време на 1990-тите години, во основно училиште учевме дека,
како производ на Балканските војни и на Првата светска војна Македонија,
била поделена меѓу своите соседи. Македонците во делот што ѝ припаднал на
Грција биле изложени на свирепа политика на тортура наменета за промена
на нивната национална совест. Паметам дека за Македонците од пиринскиот
дел ни беше пренесено дека тие, пак, биле изложени на ненасилна
асимилациска и негаторска политика и дека на тој начин и тие си го загубиле
македонскиот идентитет, чии застапници наводно биле погореспоменатите
Гоце Делчев и Јане Сандански. За вардарскиот дел на Македонија не ни беше
Види: „Херои и убијци“ од Стојан Христов, поглавје „Македонскиот вресок“; види Брјалсфорд; види
Duncan, Perri M., „Politics of Terror: The Macedonian Revolutionary Movements, 1893-1903“, Durham, 1988.
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пренесено ништо посебно. За време на моето средно образование „периодот
меѓу двете светски војни“ воопшто не беше ни споменат. Понекаде денес може
да се сретне по некој запис што индицира дека во Вардарска Македонија,
односно „Јужна Србија“ и, подоцна „Вардарска бановина“, била забранета
употребата на македонскиот јазик и дека презимињата на словенските
христијани биле менувани во српска форма. Но, ретко каде може да се најде
подлабока анализа за тоа што претставувале овие начела на дело. Пишувајќи
за американска публика во 1935 година, македонскиот Американец родум од
Костурско, Стојан Христов, кој во 1911 година како тринаесетгодишно момче
заминал во Новиот Свет, забележал:
Пред мене имам купишта томови кои содржат безбројни сведоштва,
писма, изјави на очевидци, фотографии, графикони, документи во врска
со српските и грчките тортури во Македонија. Србите се опиени со моќ,
а белградските мегаломанијаци се обидуваат да го денационализираат
тврдоглавото бугарско население и од него да создадат прави Срби—
чисти Срби. Напорите да ги преобразат тврдоглавите Бугари во прави
Срби можеби ќе му изгледаат чудни, па дури и забавни, на некој
Американец, но на Балканот тоа претставува мрачно трагична работа3.
Дали поради тоа што главната тематика на неговото дело „Херои и убијци“
била Внатрешната македонска револуционерна организација, или од страв да
не ја згрози и да не ја вџаши американската публика, Христов не навлегол во
деталите на денационализаторската политика на Белград во Вардарска
Македонија. Како и да е, книгата на Христов, за првпат издадена во
Македонија во 2008 година, останува релативно придушена во македонската
јавност. При крајот на втората Југославија од печат излезе историјата на
Димитар Галев, „Белиот терор“, посветена на односниот период, но и таа
набргу беше сузбиена и отстранета од пазарот. Понатаму, Извештајот за
состојбите за време и непосредно по Балканските војни на Карнегиевата
анкетна комисија, во која детално се опишуваат злосторствата врз
македонското население од овој период, останува занемарен од македонската
официјална историја и држава. Ова е, пред сѐ, поради тоа што Извештајот, како
и книгата на Христов, се служи со номенклатурата што била во употреба
тогаш, именувајќи ги Македонците како Бугари. Но, и поради тоа што тој, како
и делото на Галев, фрла ужасно темно светло врз „братските ослободители“ на
македонскиот народ. Истовремено, многу се ретки и, ако воопшто постојат,
тие се сузбивани и етикетирани како предавничка пропаганда, некои други
анализи за расположението на македонското население во однос на неговата
нова власт На тој начин суптилно се претполага дека Македонците,
доброволно или не, без забелешки го прифатиле новото уредување, додавајќи
кон митот дека Македонците се заблуден народ од поразителен сој. Конечно,
навлегувајќи во сферата на голата лага, доколку нешто се знае за овој период
од македонската историја од официјална гледна точка е тоа дека своевремено
3

Христов, Стојан. „Херои и убијци,“ Скопје, 2008, стр. 24–25.
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„прогресивната,“ „социјалистичка“, „македонистичка“ „ВМРО на Гоце Делчев“,
се претворила во „орудие на големобугарската политика на софискиот дворец
на Кобурзите“. Таквото толкување на македонската историја за првпат
стапува на сцена непосредно по комунистичкото преземање на власта во
Вардарска Македонија, како неопходно калибрирање на великосрпската
антивмровска пропаганда водена во меѓувоениот период, и може да се види
на дело во обвинителниот акт против групата судена за предавство во март
1947 година, со Константин Терзиев на нејзино чело:
Борбата во која нашиот народ кон крајот на XIX век организиран
во ВМРО на Гоце Делчев, је водеше за својето национално ослободуење,
беше борба на два фронта: како против прогнилата полуфеудална
Турција така и против империјалистичките стремежи на двата
империјалистичка блока који по меѓусобна борба за зграбување и
поробување на малите народи водеја истовремено борба који од нив ке
го наследи болниот човек на Балканот—како што тогај ја викаја
турската империја. Тија стремежи на империјалистичките блока се
одразуваја во поробувачката политика на Белград, Атина и Софија, т.е.
во велико српската и велико грчката пропаганда како експонент на
преку својите владајуќи клики на англо-францускиот
империјалистички блок и во великобугарската пропаганда изразена во
врховизмот како експонент, преку Кобурчкиот двор и бугарските
владајуќи клики на германскиот империјализам. Во тија условија ВМРО
на Гоце Делчев соединувајки ги сите народни сили без разлика на
народност, вера и пол наспроти поробувачките пропаганди неможејки
да се ослони на прогресивните движенија во суседните држави који беја
слаби и во зародиш, но правилно оценувајки дека македонскиот народ
ке може слободно да живи само во една заједница на слободна држава
на Балканот, се бори за аутономна Македонија и го издигнува лозунгот
дека слободата ке ја извојува македонскиот народ опирајки се на
својите собствени сили. Со ова нашиот народ се отргнуе од канџите на
империјалистичките поробувачи и борба за аутономија имаше
карактер на една предводителна фаза за федерирање на Македонија со
други слободни демократски балкански држави.
ВМРО на Гоце Делчев неможеше да ги оствари својите цели.
Неможеше да ги оствари затова што од една страна не беше
единствена. Натре во него се водеше борба меѓу истинските
револуционери окупени околу Гоце Делчев и агентите на
великобугарската агентура врховизмот, који беја успеајале да се
пробијат во ВМРО и од друга страна што Македонија во това време како
што нагласивме беше поприште на империјалистичките сукоби.
Во борбата која се разви около Македонија великосрпските
властодршци потпомогнати од својите господари англо-францускиот
империјалистички блок добија престиж и во поделата на Македонија,
добија поголем дел. Велкобугарските властодршци који поврзани со
германскиот империјалистички блок ја изгубија војната не се одрекнаја
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од Македонија, али напротив поврзувајки се со реваншистичките
држави ја наставија борбата за поробување на Македонија ползвајки се
со ВМРО во која врховистичките елементи станаја полни господари,
претворувајки го истото во дефинитивна војна и дворцова агентура.
Сите акцији који ВМРО од Софија ги превземаше не беја за слободна
Македонија а беја затова да отргнувајки је Вардарска Македонија од
канџите на великосрпските хегемонисти ја фрли во канџите на
великобугарската реакција.
После балканската и империјалистичка војна 1914-1918 год.
Македонскиот народ се најде при подруги условија него ли што беше во
првиот период за својата борба за национално ослободување.
Неоспорно да тија војни донесова не само ново поробување, а је
рачеречија Македонија на три дела, отоманскиот апсолутизам беше
заменет со апсолутизмот на Караѓорвески, Кобурзите и Хоенцолерните,
имаше уште остатоци на феудализмот, но при се тоа постоеше една
реална сила, на која нашиот народ можеше во својата борба да се опри.
Това беше силно прогресивно движение на работниот народ. И нашиот
народ извлекол скапи поуки од миналото правилно се ориентира и
најде во себе сили да чекори напред, свестен да во заедничка борба и
сите поробени народи, здружена во борбата на работничката класа, ке
можи да извојува свој слободен национален живот и развиток.
Терористичката ВМРО на која на чело беше Ванчо Михајлов,
бидејки да се беше претворила во отворена агентура на бугарскиот
двор и бугарските управуечки клики особено остро се објави против
прогресивното македонско движение. Изгубила веке секакви врски со
народот, продадена на дворот и на кликата около него таа за
остваруењето целите на нејзините господари пребегнува кон масивен
терор, избивајки се што е чесно и поштено. Таа не само што послужи за
уништуењето на Македонските прогресивни дејци, но исто така на
своите господари послужи како орудие за убивање и на чесните и
прогресивните Бугари. Следствие на таа терористичка работа на тие
злосторници паднаа иљадници жртви мегју који Гјорче Петров, Димо х.
Димов, Чаулев, Симон Кавракиров, као и истакнатите бугарски дејатели
Петко Петков, Петко Напетов, Генадиев и др. Истовремено кога оваја
ВМРО беше изгубила скоро секаква подршка во народот, да би
попречила на правилниот пат бе тргнал самиот народ, незини агенти
како Ордан Чкатров наречен надворешен министер на ВМРО оди во
Америка, каде ги заложува сите свои сили да је заблуди емиграцијата во
САД и успева. Таму тој станува секретар на македонските политички
организации кои се претворија во филиала на ВМРО и истовремено
организира излегувањето на весник „Македонска трибуна,“ која под
редакцијата на истиот поведе јаросна борба против прогресивното
македонско движение труејки је нашата емиграција тамо. Него на тој
претседалски пат го наследи Љубен Димитров кој и денеска во
колоните на „Македонска трибуна“ беснее против нашиот народ и
неговата НР Македонија.
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Во ништо векје неможеше да го одврати нашиот народ и
правилен пат, а особено оној дел од нашиот народ кои беше во
Југославија. Тој увиде дека само во заедничка борба со другите
југословенски народи опрени на силното движение на работничката
класа ке може да извојува своја слобода. Тоа сознание особено се изрази
во новите условија настанате следствие великата антифашистичка
борба4.
Неслучајно е ова упорно извртување на материјалната вистина и избегнување
на фактот дека Македонците своевремено се самоидентификувале и од светот
биле идентификувани како „македонски Бугари“. Исцрпна анализа на ова
прашање е надвор рамките на овој Предговор. Меѓутоа, полезно е да понудиме
барем една теза за тоа како Македонците во деветнаесеттиот век почнале да
се самоосознаваат како Бугари, поставена од кредибилен извор, кој бил
современик на овој феномен. Имено, во екот на македонското прашање, по
берлинската ревизија на Санстефанскиот мировен договор, кога тоа било
главен предмет на дискусија на повеќе европски државници, дипломати,
дописници и коментатори на збиднувањата, британскиот журналист Хенри
Ноел Брајлсфорд направил обид да даде дефинитивен опис на Македонија,
нејзиното население и ослободителното движење. Како голем познавач на
случувањата во Македонија и на Балканот, Брајлсфорд во 1906 година ја
објавил книгата „Македонија, нејзините народности и нивната иднина“, во
која нуди сознанија што можат да ни бидат од голема полза:
Дали се Македонците Срби или Бугари? Ова прашање постојано
се поставува и догматички се одговара во Белград и во Софија. Но,
историската лекција очигледно е дека воопшто не постои одговор на
ова прашање. Тие не се Срби, затоа што нивната крв не може да биде
чисто словенска. Тука мора да има извесни примеси од бугарски и друг
неариевски производ (кумански Татари, Печенези, итн.). Од друга
страна, тие едвај може да се Бугари, затоа што прилично е јасно дека
сервијанските преселби и освојувања сигурно оставиле извесна доза на
српска крв во нивните вени, а примесата на неариеваската крв едвај
може да биде еднакво значителна како што е во Бугарија. Тие се
најверојатно повеќе или помалку она што биле пред оформувањето на
бугарското или на сервијанското царство – словенски народ произлезен
од различни потекла, кој го населил Полуостровот во различни
периоди. Меѓутоа, тие првовремено немале јасна свест за народност и
која било моќна словенска сила била во можност да им се наметне.
(Може со сигурност да се рече дека поради историски причини
населенијата на Косово и во северозападниот регион дефинитивно се
Срби, додека населението во Охрид очигледно е бугарско. Афинитетите
на населенијата на другите делови на Македонија се решаваат на чисто
Државен арxив на Република Македонија. „Црните страници на УДБА: Борци за независна и обединета
Македонија,“ Том VII, Дел 2, Скопје, 2016, стр. 1294-1295
4
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политички основи.) Јазикот ни дава сосема малку информации.
Разликите меѓу литературниот сервијански и бугарски јазик не се
значителни, но се сосема дефинитивни. Македонскиот дијалект не е
ниту едниот ниту другиот јазик, но во одредени структурни
карактеристики се согласува повеќе со бугарскиот одошто со
сервијанскиот. Меѓутоа, ова има сосема мало значење, затоа што
современиот српски јазик не е јазикот на Душан, туку е дијалектот на
Белград. Јужен Македонец нема тешкотии да биде разберен во земјата
на Душан (Ускуб и Призрен), но тој ќе се чувствува како странец во
Белград. Влијанијата на пропагандата, исто така, мора да се отфрлат.
Свештеник или учител од Софија или од Белград, кој се населува во
село, значително го приспособува својот дијалект за време на една
генерација. Овој процес може да се види на дело во центрите каков што
е Ускуб, каде што и Сервијаните и Бугарите се активни. Искусното уво
сега може да ја воочи разликата во говорот меѓу села што се
оддалечени само неколку милји, и дури и странец забележува дека,
додека селанецот бугарофил одговара на прашања со позитивното:
„Да“, србофилот вели: „Јесте“. Елементот на случајност во тоа каде
паѓаат овие афинитети е прилично голем. Не е невообичаено да се
сретнат татковци, кои се самите официјално „Грци“ и еднакво гордо
воспитуваат „грчки“, „сервијански“, „бугарски“ и „влашки“ деца. Страста
за образование е силна и различните пропаганди ревносно се
обидуваат да ја задоволат. Доколку татко не е во можност да ги запише
сите свои синови во гимназија што ѝ припаѓа на неговата народност,
изгледите што ги нуди стипендијата го искушуваат да ги премести во
некое од ривалските училишта. Се разбира, прашање на чест е момчето
што се образува на трошокот на една или на друга припадност да ги
присвои јазикот и националноста на оние што му го даваат тоа. Истиот
процес е на сцена и во селата. Се сеќавам јасно на моето чудење кога го
сретнав овој невообичаен феномен за време на мојата прва посета на
Македонија. Водев разговор со еден богат селанец, кој беше дојден на
пазар во Битола од едно од соседните села. Тој добро зборуваше грчки,
но не како да му е мајчин јазик. „Вашето село грчко ли е“, го прашав,
„или бугарско?“ „Е, па“, одговори тој, „сега е бугарско, но пред четири
години беше грчко“. Нему одговорот му изгледаше како најнормална и
секојдневна појава. „Како се случи таквото чудо?“ прашав со доза
изненаденост. „Па видете“, рече тој, „ние сме сиромави луѓе, но сакаме
училиште и свештеник кој соодветно ќе се грижи за нас. Порано имавме
грчки даскал. Му плаќавме по 5 фунти стерлинзи годишно и го
храневме, додека грчкиот конзул му плаќаше додатни 5 фунти, но
немавме наш свештеник. Го делевме свештеникот со уште неколку
други села, но тој не доаѓаше навреме, а понекогаш и воопшто не
доаѓаше, и беше немарен. Се жалевме при грчкиот владика, но тој одби
да ни помогне. Бугарите разбраа за ова и ни пристапија со понуда. Тие
рекоа дека ќе ни дадат поп што ќе живее во селото и учител за кој не
треба да плаќаме. Е, па, господине, нашето село е сиромашно и така, се
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разбира, станавме Бугари.“ Човек може да го замисли овој мошне
невообичаен пресврт. Малиот човек, кој еднаш бил во Атина, се
откажува од безнадежната задача да ги учи грчки дечињата што од
своите мајки научиле само словенски јазик. Легендата дека Александар
Велики бил Грк заминува по еден пат и ривалскиот мит дека
Александар бил Бугарин доаѓа по другиот. Мисата што се чатела
ненавремено на старогрчки јазик, сега се чати (навреме) на
старословенски. Но, како еден од комичните аспекти на оваа случка
останува фактот дека селото сега добива образование на сопствениот
јазик и на тој начин ги отвора вратите за цивилизациските влијанија
што му доаѓаат во облици кои тоа може да ги прифати и да ги присвои.
Митото од 5 фунти само забрзало неизбежен процес. Имам слушнато
како еден духовит француски конзул прогласува дека со фонд од
милион франци ќе отпочне акција да ја направи цела Македонија
француска. Тој ќе проповеда дека Македонците се потомци на
француските крстоносци, кои го освоиле Солун во дванаесеттиот век, а
другото ќе го сторат франците. Но, и покрај сѐ, Грците располагаат со
значајни фондови, но сепак, ја загубија Македонија.
Меѓутоа, несомнено е дека која било словенска народност што ѝ
припаѓа на православната вера можела да ја придобие Македонија, под
услов да ги има потребниот такт и пари. Сервија или Црна Гора, или
дури Русија, можела да го стори тоа. Но, факт е дека Бугарија е онаа што
успеала во тоа. Историјата и етнологијата, како и компаративната
филологија, можат да заземат која и да е страна во оваа полемика.
Македонците се Бугари денес поради тоа што слободна и напредна
Бугарија знаела како да ги примами. Сервија не покажа такво убедливо
влијание и сервијанската кауза во Македонија како последица на тоа е
занемарливо и вештачко движење. Тоа постои исклучиво дотаму до
каде што може да го купи своето влијание со пари и до каде што
Турците го охрабруваат како противтежа на опасната бугарска
агитација. Самиот факт што Турците му се намигнуваат е доказ дека е
тоа безвредно и осудено на пропаст. Како што стојат работите денес,
веројатноста дека сервијанските конзули ќе ги придобијат
Македонците кон Сервија е еднаква на веројатноста дека
американските мисионери ќе ги придобијат кон протестантизмот.
Лесно е да се посочат неколку од многуте причини за
сервијанскиот неуспех. Како прво, сервијанската заинтересираност кон
Македонија е мошне скора. Сѐ до австриската окупација на Босна и
Херцеговина, амбициите на Сервија беа насочени кон овие автентично
сервијански земји, а не кон Македонија. Дури долго по Берлинскиот
договор Сервија сфати дека северниот и западниот дел од нејзиното
природно наследство се неповратно загубени. Потоа, колку и да сакаше
да ја исправи својата грешка, беше предоцна. Бугарите веќе оформија
своја национална црква; мнозинството македонски Словени беа
приврзани за неа, а нејзините училишта беа цврсто втемелени и мошне
популарни. Сервија не можеше да се натера себеси да раскине со
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„Грчката“ православна црква и, следствено, немаше стадо за да ги
прибере Македонците. Трето, нејзината првобитна слабост ѝ ги врза
рацете. Сервија претрпе катастрофален воен пораз кај Сливница од
страна на Бугарите и оттогаш нејзиниот престиж на Балканот никогаш
не закрепна. Нејзините финансии беа и сѐ уште се целосно нарушени. И,
додека кралот Милан несовесно расфрлаше пари, бркајќи ги своите
задоволства, и ја продаваше земјата на странски шпекуланти, не
остануваа пари за пропаганда. Под Милан и Александар [Обреновиќ,
заб. Д.П.] Сервија мина низ една долга срамна криза, а нејзините
домашни револуции и периоди на терор беа доволна преокупација за
неа. Конечно, мора да се забележи дека и покрај нивното сродство и
многу сличното минато, постојат длабоки разлики меѓу бугарскиот и
сервијанскиот национален карактер – разлики што си имаат свој
двојник и во физичкиот изглед на овие два народи. Сервијанците се
народ што ги сака задоволствата, со поголемо чувство кон естетика и
повозбудлив карактер одошто Бугарите. Тие ја немаат истата
подготвеност за постојана работа, истата рамнодушност кон болката,
истата одлучна упорност или истата навика за умствена примена. За
време на осумдесет години слобода, тие имаат постигнато помал
морален и материјален напредок одошто Бугарите за дваесет и пет.
Една од последиците на брзиот економски развој на Бугарија е тоа што
нејзината постојана побарувачка за работна рака охрабрува незапирлив
проток на македонски имигранти, кои минуваат неколку месеци или
неколку години во кнежевството и потоа се враќаат во своите села со
заштедени пари. Овие луѓе стануваат мисионери на бугарската идеја.
Тие ја шират славата на нејзината слобода, нејзиното богатство и
нејзиниот брз развој. Бројот на оние што одат во Сервија, од друга
страна, е релативно незначителен, додека нивните извештаи едвај
можат да бидат целосно блаконаклонети – иако и покрај сета нејзина
политичка нестабилност, Сервија сѐ уште претставува доволно
впечатлив контраст наспрема Турција. Кога во прилог на овие
предности бугарофилските Македонци го оформија својот извонредно
организиран револуционерен комитет во 1893 година, сервијанската
кауза го доби својот смртоносен удар. Преку нагласувањето на
нејзиниот антагонизам кон Бугарија, официјална Сервија сега усвои
отворена туркофилска политика, а ништо не може да биде пофатално
за изгледите на кој било христијански род во Турција. Македонското
селанство ќе ја подари својата верност само кон пропагандата што му
ветува некаков брз изглед за ослободување од отоманскиот јарем.
Конечно, има огромна разлика меѓу ривалските пропаганди: додека
Бугарите работат за автомонија на Македонија, Сервијаните и Грците
целат само кон нејзино анектирање кон своите земји. Како производ,
нивните активности изгледаат дека се наменети за профит на своите
држави, додека Бугарите несомнено креираат дух на локален
македонски патриотизам. Сервијанското движење е чисто официјална
агитација, насочувано и финансирано од Белград, додека, и покрај
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симпатиите на Софија, бугарскиот Револуционерен комитет е
автентично македонска организација5.
Додека забелешките на Брајлсфорд во никој случај не претставуваат исцрпна
и целосна анализа за потеклото на македоно-бугарската самосвест, тие ни
овозможуваат да дојдеме до одредени заклучоци, кои се доволни за потребите
на оваа дискусија. Имено, од запишаното од Брајлсфорд можеме да заклучиме
дека во деветнаесеттиот и првата половина на дваесеттиот век, односно во
периодот на најактивното дејствување на ВМРО и период пред настапувањето
на комунистичките власти на Балканот, не постоел целосно засебен
македонски национален идентитет каков што познаваме денес или – доколку
постоел, не бил нашироко изразуван како таков. Но, како што ќе можеме да
утврдиме во страниците што следуваат, постоел извесен засебен македонски
идентитет во рамките на бугарскиот. Понатаму, можеме да извлечеме дека не
е измислица на бугарската државна историографија дека Македонците тогаш
се самоидентификувале како Бугари, туку дека тоа било материјалната
состојба. Следствено, оние што се самоидентификувале како такви не
претставувале предавници на македонскиот народ ниту, пак, биле експоненти
на големобугарската идеја и софискиот дворец. Бидејќи, ако ја прифатиме
тезата дека сите што имале бугарска самосвест биле бугарски агенти, тогаш
следува дека не постоело автентично македонско движење, а Македонците се
паднати од небо6. Конечно, можеме да извлечеме заклучок дека македонскиот
Брајлсфорд, Хенри Ноел. „Macedonia; Its Races and Their Future,“ Лондон 1906, стр. 101–105.
Во оваа пригода ќе издвојам неколку примери на македонски академици кои ја потврдуваат тезата
дека Македонците во периодот пред комунистичката власт се самоидентификувале како Бугари и
потврдуваат дека македонски идентитет каков што сега ни е познат, тогаш не постоел. Во интервју за
сега веќе изгасениот магазин „Форум“, број 37 од 1999 година, спроведено од новинарот Владимир
Јовановски, академик Иван Катарџиев, кој инаку тогаш, на 73-годишна возраст, станал член на
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, бил запрашан: „Јовановски: Неодамна, во едно интервју,
висока функционерка на ВМРО-ДПМНЕ, зборувајќи за тезата дека левицата во Македонија секогаш била
ориентирана кон Белград, а десницата кон Софија, ми го посочи примерот на Димитар Влахов - левичар
од ВМРО (Обединета), кој се декларирал како Бугарин. – Катарџиев: Да, тоа е точно. И не само Димитар
Влахов. Павел Шатев, Панко Брашнаров, Ризо Ризов и др. Меѓутоа, овде тезата е погрешно поставена. Не
е работата во тоа дали левицата се определуваше за Србија, а десницата за Бугарија. Тука се мешаат
поимите. Практично, ни левицата ни десницата не ја доведуваа во прашање својата бугарска
провениенција. – Јовановски: Дали навистина Делчев се изјаснувал како Бугарин и зошто? Катарџиев:
Ваквите прашања стојат. Сите наши луѓе се именувале како ‘Бугари’... јас не спорам дека ние имаме
многу заедничко во културното наследство, со оглед на тоа дека, официјално, христијанството е
примено во рамките на бугарската држава. Оттаму и бугарското име на македонските Словени, со оглед
на тоа што државата е таа што го наметнува името. “ („Верувам во националниот имунитет на
Македонецот.“ Магазин „Форум“ бр. 37 http://www.kotle.ca/ekskluzivno/item/345-veruvam-vonacionalniot-imunitet-na-makedonecot.)
5
6

Понатаму, во интервју за сега веќе изгаснатиот интернет портал www.tribune.eu.com од 27 јуни 2007
година, спроведено од новинарот Виктор Канзуров, промовирајќи го зборникот прворачни документи
од Тодор Александров насловен „Сѐ за Македонија“, поранешниот директор на Државниот архив на
Република Македонија, д-р Зоран Тодоровски, го сподели следново: „Канзуров: Дел од јавноста и некои
Ваши колеги историчари Ве обвинуваат дека промовирате зборник за човек кој се чувствувал како
Бугарин. Кој наш револуционерен деец му противречел на Александров по тоа прашање? – Тодоровски:
Речиси никој. Уште робуваме на поделбата на леви и десни. Во етничка, во национална смисла сите биле
со исти сознанија, со иста свест. Во таа смисла не можеме да правиме разлика меѓу левите и десните. …
Речиси сите наши дејци, од левицата и десницата во етничка смисла биле исти, сите се декларирале за
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Бугари. Исти биле и за самата идеја, целта на организацијата - самостојна, независна, обединета
Македонија. Меѓутоа во методот и средствата за постигнување на истата цел, се разликуваа. Левите се
залагаа за ослободување и создавање на автономна, независна и самостојна Македонија по легален пат,
а десницата, односно Тодор Александров сметал ако не може да се дојде до слобода по легален пат, да се
применат и револуционерни средства, или поточно да се дејствува преку вооружените четнички акции
на организацијата. – Канзуров: Според Блаже Ристовски ‘Ѓорче Петров се борел за македонска
национална свест и затоа бил убиен’? – Тодоровски: Претходно кажав дека тоа воопшто не е точно. Нека
каже каде Ѓорче Петров се борел за македонска национална свест и како се декларирал. Можам да
посочам стотици документи каде тој се декларира како Бугарин. Сите се декларирале како Бугари, и
Мисирков. Погледенете ги текстовите на Ѓорче Петров од 1919 година во Билтенот на Привременото
претставништво на бившата обединета ВМРО, а да не говориме за неговите новинарски прилози пред
1919 година. Секаде во етничка смисла се идентификува како Бугарин, исто како и сите други дејци на
ВМРО. Не само што Ѓорче Петров како 20-годишно момче бил бугарски доброволец во српско-бугарската
војна 1885 година, туку бил и кмет во служба на бугарската власт за време на Првата светска војна.
Речиси сите дејци што припаѓале на левата струја на ВМОРО, па и Ѓорче, Димо Хаџи Димов, Арсени
Јовков, Димитар Влахов и др., за време на Првата светска војна биле во служба на бугарската
административна власт во Македонија како кметови и окружни началници. – Канзуров: Зошто бил
убиен Ѓорче Петров? – Тородовски: Околу убиствата треба некои работи да се разјаснат. Тоа се
внатрешни, идејни судири, недоразбирања, што доведоа и до меѓусебни убиства во организацијата, не
само од десната струја. Да не заборавиме, убиствата започнаа своеглаво од Јане Сандански, кога се
убиени Борис Сарафов и Иван Гарванов без каква било одлука или решение на ЦК на организацијата. По
Првата светска војна Ѓорче Петров беше владин службеник, односно претседател на комисијата за
бегалци при бугарската влада на Стамболиски, којашто, заедно со српската влада, настојуваше да ја
забрани и уништи ВМРО. Во таква политичка констелација во Бугарија, кога Земјоделската партија на
Стамболиски отворено ѝ се заканува на ВМРО, се договара со српската влада, па дури и го потпишува
Нишкиот договор во 1923 година за елиминирање на организацијата, што му останува на Тодор
Александров, освен да посегнува по таквите, според него, непријатели на организацијата. Тој самиот
вели: ‘Организацијата ќе се справи со сите непријатели на ВМРО и на Македонија’. – Канзуров:
Новинарот Виктор Цветаноски обидувајќи се во ‘Утрински весник’ да спротивстави бугарска (Тодор
Александров) и македонска кауза, вели: ‘Сандански ја застапувал тезата дека треба да се работи меѓу
македонскиот народ и на теренот да му се објаснува дека тој е посебен народ...’? – Тодоровски: Никаде
Сандански нема таква изјава. Тој имал исти погледи и ставови како и другите македонски дејци од
левицата и десницата, и тој се сметал за Бугарин. За него има малку документација, има повеќе другите
што пишуват за него. И она малку што го напишал, кога кажува за населението во Македонија, никаде не
спомнува македонски народ како посебен етнос, туку дека: ‘Во Македонија живеат Бугари, Турци,
Албанци...’ Основно правило при проучувањето на историјата е да се обрне посебно внимание на
изворот и на времето, кој го напишал или изјавил и кога, во какви политички околности. Во последните
60 години кај нас, во услови на еднопартиски комунистички систем, знаеме од каква провиниенција беа
изворите и како требаше да се пишува. – Канзуров: Иван Катарџиев вели во ‘Утрински весник’: ‘Оние
кои се залагаат за Тодор Александров нека ми кажат каде и кога Тодор Александров се заложил за
македонскиот јазик, кога се заложил да ја поддржи книгата на Мисирков «За македонцките работи…»’ –
Тодоровски: Јас не познавам и други македонски дејци што се изјасниле на оваа проблематика. Нека
каже истиот, кога Димо Хаџи Димов и Димитар Влахов во тие години, по Првата светска војна, како
најистакнати претставници на левицата и на комунистичкото движење се изјасниле за македонско
писмо и јазик, а да не говорме за Лазар Колишевски и другите наши комунисти до 1944 година, дали и
тие се залагале за македонски јазик? За време на Кралството Југославија во нивните документи се
велеше дека се Срби, нивните презимиња беа сменети на ‘иќ’. Кога овие наши прогресивни
револуционери, комунисти, се побуниле и реагирале за тоа што им ги сменија презимињата? Тоа беа
салонски револуционери. Дали кренале востание како што кренале комунистите во Бугарија 1923
година? Значи самите комунисти не се побуниле за својот национален идентитет.“ („Уште робуваме на
старите поделби.“ http://www.kotle.ca/ekskluzivno/item/354-robuvamezoran.)
Конечно, за време на излагањето на меѓународниот научен собир во Македонската академија на науките
и уметностите насловен: „100 години ‘За македонцките работи’ на Мисирков“ од ноември 2003 година,
д-р Растислав Терзиоски, коментирајќи ги писмата што ги пишувал Крсте Петков Мисирков до своите
познаници, навел: „Во овие документи постојат некои содржини, коишто не се вклопуваат со неговите
пишувања во ‘За македонцките работи.’ Тие отстапуваат од тоа за што, според нашата наука, тој
континуирано се залагал. Дали во случајот се работи за дилеми или за таканаречени дилеми? Така
например, во писмо до рускиот министер за надворешни работи, Мисирков се декларира како
македонски Бугарин, зборува за беспорното бугарско население во Македонија, за своето бугарско
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идентитет се родил, пред, сѐ благодарение на дејствувањето на ВМРО и
потребата за оформување на автономна македонска држава како производ на
противењето на Големите сили на идејата за Санстефанска Бугарија. Така што,
прилично иронично, преку тоа што „Бугарите работ[еле] кон автономијата на
Македонија“, тие, всушност, најмногу придонеле кон оформувањето на
автономниот македонски идентитет. Иронично е, исто така, тоа што, како што
може да се забележи од обвинителниот акт од погоре, србокомунистичките
власти, кои целосно признаваат дека нивната заложба секогаш била за
„македонска држава“ во рамките на јужнословенска федерација, ги
обвинуваат оние што се залагале за автономна, односно независна
македонска држава за застапништво на туѓи интереси.
За подобро да го разбереме македоно-бугарскиот идентитет, ќе се послужиме
со описот на Христов за животот на Македонците во Бугарија во периодот
меѓу двете светски војни:
Сепак, по војните, речиси половина од македонските Бугари
пребегнаа во Бугарија. Природно оваа половина беше поенергична,
етнички пободра и од неа Движењето ја црпеше главната сила. И
подоцна Движењето ја црпеше силата од овој ист појарок национален
елемент, но за разлика од претходно тоа беше на сопствена почва, сега
беше на туѓа почва, што прави голема разлика. Ова на ВМРО ѝ даде
карактеристики на нападно, немирно и одметничко друштво, со своите
групи како спорадично се појавуваат во југословенска и грчка
Македонија и брзо се повлекуваат во својата база во Бугарија за да
закрепнат и повторно се наоружаат.
Кога Србите и Грците презедоа подраматични мерки против
вооружените групи и преминувањето во обата дела на Македонија
значеше сигурна смрт, ВМРО се преобрази во чисто терористичко
друштво со цел да го одржи привидот на револуционерниот живот во
грчка и југословенска Македонија. На тој начин, во својата
четириесетгодишна историја Организацијата мина низ три одделни
етапи на развој. Најпрво таа беше друштво на тајни цивилни комитети.
потекло, за бугарскиот народ во Македонија. Мисирков жали за Санстефанска Бугарија, вели дека
Македонија била коренна бугарска земја, за потиснатиот од Србите бугарски народ во Македонија, за
трите бугарски земји Северна Бугарија, Тракија и Македонија. Мисирков вели, дека два и пол милиона
бугарско население било поробено. Дека Русија ја одделила Македонија од Бугарија. Вели дека тезата за
бугарски национални права над Македонија била беспорна. Жали дека Македонија е оттргната од
Бугарија. Мисирков се залага против српската пропаганда, којашто според него работела во Русија. Вели
дека по Букурешткиот мир два милиона Бугари во Македонија биле поробени од Србите. Мисирков бара
обединета етнографска Бугарија со цела Македонија, Добруџа, Источна Тракија. Тврди дека Србија
добила чисто бугарски етнографски земји, а Грците го грабнале од Бугарите Солун. Мисирков има и
некои како да кажам... чисто расистички ставови за Србите. Вели, дека тие биле шумадински овчари.
Дека Србија била заснована од свинскиот трговец Караѓорѓе, дека истава Србија била единствен
виновник за ропството на македонските Бугари. Зборува за некаква карактеристичка црта на српските
овчари цареубијци. Вели дека Србите поробиле вековна бугарска култура во Македонија. Мисирков
тврди, дека населението во Македонија е бугарско и треба да живее во единствена бугарска земја. Бара
да се спречи српската асимилација на бугарското население во Македонија.“
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Од нив еволуираше во масовна организација со постојана полувоена
вооружена сила – комитаџиите. Како таква Александров се обиде да ја
возобнови и делумно успеа. Но како што минуваше времето Грците и
Србите ја уништуваа речиси секоја група што преминуваше во нивните
јурисдикции, освен што најбрутално го измачуваа местното население
каде што беа забележувани групите. Под Михајлов, значи, ВМРО
претрпе уште еден развој, станувајќи стравопочитувана група
терористи-заговорници чиишто резултати речиси целосно зависеа од
индивидуалното херојство.
Но во бугарска Македонија и во Бугарија ВМРО беше нешто
сосема различно. Тука таа беше масовна револуционерна организација.
Но тука не постоеше потреба од никаква бунтовничка дејност.
Комитаџиите не извршуваа напади во Бугарија освен против самите
себе си. Од Петричката област направија комитаџиски Холивуд, без
камери но со многу актери и режисери. Старата форма на
комитаџиство, романтична, живописна, со својата забревтана
таинственост и презрачна ноќна сликовитост, сеприсутна злокобност,
но без поранешната опасност што ѝ вдахновуваше реалност, тука беше
реанимирана. На неа ѝ беа додадени модерни иновации како
автомобилите што фучеа, телефонската комуникација и машините за
пишување.
Михајлов се докажа како способен управник и даночник. Го
постави ВМРО на деловна основа. Организацијата ги презеде
карактеристиките на акционерско друштво, коешто си ги имаше
замешано прстите во сите економски претпријатија во областа, како и
во повеќето национални македонски кооперативи и трговски потфати
во стара Бугарија. Ништо не можеше да се стори во Петричката област
без дозвола на ВМРО. Не можеше ни да се изгради ограда околу поле
без консултација со местниот агент на ВМРО. Михајлов назначуваше
наставници, општински службеници, даночници (за владата на Софија),
градоначалници и селски кметови. Никој не можеше да исполнува
функција во официјалната влада на оваа територија без да биде persona
grata за ВМРО.
Тука не се одржуваа општи избори; единаесетте парламентарци
во владата на Софија кои ја застапуваа Петричката област беа
назначеници на ВМРО. Машинериите на политичките партии не
продреа во оваа новоздобиена бугарска земја. Михајлов сакаше
единство во неговото „мало кралство“ и не им дозволуваше на
бугарските политичари да шират партиски прашања и непријателство
меѓу неговите луѓе. Партиската приврзаност е сериозна работа на
Балканот. Двајца Бугари кои припаѓаат на две различни политички
партии се како двајца со различно национална припадност. Во бугарска
Македонија постоеше една партија, а тоа беше ВМРО; една политичка
цел, а тоа беше обединувањето на трите дела на Македонија во
единствена независна држава. Штом ја остварат Македонците таа цел,
можат да формираат колку сакаат политички партии и можат јавно да
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ги изразуваат сопствените политички убедувања колку што сакаат.
Дотогаш сите Македонци ѝ беа потребни на борбата и секој што се
обидуваше да сее раздор помеѓу нив или да одврати некого од
националната должност беше непријател на каузата и со него се
пресметуваше ВМРО.
Од претходно наведеното би требало да е јасно дека повоеното
ВМРО постоеше благодарение на добрата волја на Бугарија. Малата
Бугарија, мора да се признае, ризикуваше засолнувајќи ја одметнатата
организација на сопствена почва. Но Бугарија отсекогаш ги сметала
Македонците за свои несреќни деца и покрај политиката за автономија
на Македонија, таа трипати се жртвуваше за време на педесет и
седумгодишната независност за ослободувањето на тие несреќни
сограѓани. Освен тоа, Македонците, како што веќе спомнав на друго
место, се вплеткаа во ткаенината на бугарскиот живот толку
комплицирано што е тешко Бугарија да ги потисне нивните политички
активности и кампањи.
Позицијата на Македонците во Софија, на пример, е аналогна на
онаа на Евреите во Њујорк Сити. Тие го претставуваат ’рбетот на
економскиот живот на главниот град. Најважната личност во речиси
секоја дејност веројатно е Македонец или барем половина Македонец.
Луѓето се фалеа со македонската крвна линија небаре таа ги
удостојуваше со посебен благослов. Претседателот на бугарскиот ПЕН
Клуб, Александар Балабанов, е Македонец роден во истиот град како и
Иван Михајлов, Тодор Александров и повеќе од половина убијците,
вклучително и оној на кралот Александар. Најпознатиот бугарски
хирург, д-р Александар Станишев, е роден во Кукуш, родниот град на
Гоце Делчев. Во 1928 година, деветмина од единаесетте бугарски
ополномоштени амбасадори во странските главни градови, заедно со
оној во Вашингтон, беа Македонци, како и премиерот, Андреј Љапчев.
Македонските иселеници во Бугарија се организирани во
братства и се поврзани во национална организација со извршен
комитет познат како Македонски национален комитет во Софија.
Постојат шестотини различни македонски организации во Бугарија.
Освен братствата, од коишто безмалку сите ги носат имињата на
градовите, гратчињата и селата, од коишто нивните членови се иселиле
во Бугарија, постојат и Сојузот на македонски жени, Сојузот на
македонската младина, Илинденската организација, составена од
ветерани на Илинденското востание, студентскиот сојуз „Вардар“,
Македонскиот научен институт (еден вид на Македонска академија) и
редица други економски кооперативни организации, од коишто сите,
без разлика на нивната природа, го имаат како освновен мотив гаењето
и унапредувањето на македонизмот и националниот идеал. Ова се, се
разбира, легални организации, но тие се морално и голем дел од нив
материјално, обврзани кон револуционерното друштво.
Уставот на бугарската држава ги признава како поданици сите
граѓани без разлика каде се родени или под чија државна јурисдикција.
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Бугарин роден во грчка Македонија и поданик на Грција е теоретски
бугарски поданик и станува таков во практика, без никакви
формалности, штом стапне на бугарска земја. Така што тие половина
милион иселеници, коишто си го користат своето право на глас, заедно
со своите браќа од Петричката област, сочинуваат огромен блок којшто
ниедна партија не може да го игнорира, особено не една држава (мала
како Бугарија) каде што се застапени дваесет кандидатски листи на
гласањето. А ако тие виорни Македонци, со нивната вооружена ВМРО
која ги поддржува, ја имаат половина армија на своја страна, ниедна
софиска влада што се впуштила во антимакедонска политика не може
да трае повеќе од дваесет и четири часа. …
Михајлов се покажа како мошне способен државник и
револуционер што, колку поневозможно му беше да го одржи
револуционерниот живот во грчкиот и југословенскиот дел на
Македонија, толку појасно ги исцртуваше формите на една македонска
држава која ќе сообитува со царството на кралот Борис. Бугарите
најпосле си ги протрија очите и видоа дека македонското движење за
автономија, коешто го беа поттикнувале, откако не успеа да оствари
напредок во деветте десетини од Македонија што беа под Грција и
Југославија, ја беше остварило својата цел во едната десетина што ја
поседуваа. Тие ќе продолжеа да си ги ставаат главите в торба и ќе ги
толерираа комитаџиите ако овие се беа свеле на Петричката област, но
„империјата“ на ВМРО се прошири во секое ќоше на кралството. Во
секое бугарско гратче или поголем град каде што постоеше македонска
организација (а вкупно имаше шестотини) беше присутна ВМРО.
Македонците создадоа состојба на двојност во државата. А тоа
претставуваше вистинска опасност за земјата. Откако не успеаја да ги
ослободат своите македонски браќа и да се обединат со нив под една
влада, Бугарите беа желни да им помогнат во нивната борба за
автономија, но спогодбата не значеше и дека Македонците да можат да
ја воспостават својата автономија во рамките на самата Бугарија. Нема
да претерам ако кажам дека во изминатите петнаесет години Бугарија
беше двојна држава, Македоно-Бугарија. Кралот Борис и кралицата во
повеќе од една пригода ќе беа за малку прегазени од забрзаниот
автомобил на македонските револуционери7.
Додека, опишувајќи ги мотивите на Тодор Александров Попрушов за
возобновувањето на ВМРО, Христов забележал:
Александров беше особено засегнат да ја зачува целовитоста на
Македонија. Тој знаеше колку лесно Петричката област можеше да
стане природен дел од бугарската држава и да го загуби македонскиот
идентитет. Ако Грците и Србите можеа да се надеваат да ги
асимилираат Македонците, колку беше полесно населението на
7

Христов, Стојан. „Херои и убијци,“ Скопје, 2008, стр. 160–164.

18

бугарска Македонија, коешто и онака беше бугарско, да се впие целосно
во бугарската држава. Александров се погрижи Петричката област да си
ја зачува свеста за сопствениот македонизам8.
Според тоа, ценејќи според описите на Брајлсфорд и Христов, одредницата
„македонски Бугарин“ од периодот пред комунистичката власт, без никаква
контроверзија може да се прифати како еквивалент на современата
одредница „Македонец“. Ова особено имајќи предвид дека оваа втората за
време на периодот што е во прашање, често имала друга конотација, пред сѐ
поради тоа што Македонија тогаш не фигурирала ниту како држава ниту како
целосна територијална единица во рамките на друга држава. Ова, пак, го
поттикнува прашањето: од каде настапила идејата за Македонија во
деветнаесеттиот век, доколку знаеме дека правно-политички субјект со такво
име за последен пат во историјата се сретнува приближно еден и пол
милениум порано? Од денешна гледна точка, логично е да се претпостави
дека македонскиот идентитет и име на еден или друг начин опстојувале во
народната свест. Додека е неоспорно дека исцртувањето на границите на
етничко-географска Македонија какви што ги знаеме денес, од Бистрица до
Струма и од Шар Планина до Солун, односно одржувањето во живот на поимот
за Македонија при светската јавност за време на дваесеттиот век не е дело на
никој друг освен на ВМРО. Оттука, нелогично е одрекувањето од повеќето
видни и заслужни личности кои дејствувале во рамките на организацијата,
која придонела за оформувањето на македонската народност, како и од сите
оние што биле жртви на денационализаторската политика на новите
поробители поради нивната тогашна бугарска самосвест, кога во периодот
кога живееле тие не постоел македонски идентитет каков што постои денес.
Тоа е исто како Аристотел и Сократ да се прогласат за антихристи од страна
на Црквата, и покрај нивните искрени заложби за трагање по вистината, само
затоа што тие живееле и дејствувале во периодот пред Христа.
Сепак, има некои значајни разлики меѓу денешните Македонци и оние од пред
Втората светска војна. Тука најочигледна е разликата во односот на овие две
групи луѓе кон Србија и кон Бугарија. Додека Македонците од пред Втората
светска војна кон Бугарија гледале со симпатии, кои биле реципрочни, кон
Србија, особено по Балканските војни, гледале како на поробувачка,
непријателска нација и тоа – со право. Денес во Македонија српската попкултура, која ги труе душите и умовите на населението, се доживува со
најголемо задоволство, додека омразата кон Бугарија е неопислива, речиси и
непристојна. Климаксот на љубовта на денешните Македонци кон Србија се
доживеа во март 1999 година, кога Македонија се вброи во ноторната елита
земји во кои била нападната амбасада на странска пријателски настроена
држава. Секако, тука мислам на насилните протести во кои беше запалена
американската амбасада во Скопје во солидарност со СР Југославија и
режимот на Слободан Милошевиќ, организирани по повод почетокот на
8
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кампањата на НАТО против нашиот северен сосед, која беше резултат на
етничкото чистење, кое великосрпскиот режим го спроведуваше на Косово, но
и како казна за сите крвопролевања што ги предизвика тој на Балканот во
текот на истата деценија. Постојат разлики и во карактерните особини на
денешните Македонци и нивните предци, кои најсилно се одразуваат во
присуството на темелен морален интегритет кај македонските Бугари, кој
недостасува кај нивните денешни потомци. Пораката во сведочењето на
Брајлсфорд е суптилна, но неодолива: преткомунистичките Македонци биле
луѓе од вера и чест, полни со желба за знаење и себеподобрување. Пораката од
дејствувањето на ВМРО е дека тогашните Македонци биле задоени со љубовта
кон слободата и верени во доследноста кон достоинството. Денешните
Македонци се карактеризираат со ароганција и нечесност, подлост и страв. За
нив релативната безбедност е повредна од конечната слобода.
Но, како што веќе споменав, ова не е случајно. Денешните Македонци се
производ на речиси стогодишна политика на отуѓување и насилна промена на
нивниот идентитет. А, идентитетот не претставува само име и презиме туку е
и одраз на сето она што ја образува личноста. И покрај наводната независност
прогласена во 1991 година, македонската држава сѐ уште е во рацете на
фигури што биле и му остануваат верни на Белград, кои сѐ уште го насочуваат
македонскиот идентитет подалеку од суштинскиот корен на Македонците. Да
се поткрепи ова тврдење не треба да се оди подалеку од цитирањето на една
или две од мноштвото изјави во сличен дух дадени од страна на првиот
претседател на современата македонска држава, Киро Глигоров, во пресрет на
распадот на втората Југославија и притисоците од страна на ВМРО-ДПМНЕ за
настапување кон прогласување на независност дека, „определувајќи се за
суверена Македонија во разговорите за иднината на Југославија, ја изразуваме
нашата заинтересираност и подготвеност да се зачува југословенската
заедница“9. Како и фамозната контрадикторна изјава дадена во пресрет на
плебисцитот, кој на народот му беше претставен како референдум за
независност, дека „гласот ‘за’ суверена и самостојна Македонија е глас за
здружувањето во Сојуз на суверени држави на Југославија. Повеќедецениското
опстојување и заедничкиот соживот на овој простор е основата врз која ги
осознаваме и нашите интереси за неговата иднина“10. Страниците што
следуваат даваат преглед за тоа каков бил „заедничкиот соживот на овој
простор“ во првите две децении на државата која Глигоров се обидуваше да ја
зачува во тие историски дни. Во таа смисла, вреди да се спомене и дека
сопругата на Глигоров, Нада, била кралска стипендистка на белградскиот
двор и ќерка на Стојан Мишев. Мишев, кого, патем, официјалната македонска
историографија го смета за национален херој, бил едновремен вмровски
војвода, кој бил и бугарски кмет во Куманово за време на Првата светска
војна11, но кој поради финансиски злоупотреби бил исклучен од
„Нова Македонија“, 7 јуни 1991 година, стр. 3.
Ibid., 8 септември 1991 година, стр. 2.
11 Куманов, Милен. „Македония. Кратък исторически справочник“, Софија, 1993, стр. 177.
9
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Организацијата. Како производ на тоа, тој се свртел против своите стари
другари и против својот народ и ѝ се приклучил на организацијата позната
како Удружење против бугарских бандита, чија задача била да им даде
поддршка на српските жандарми, државна полиција, војска и паравоени
формации во сузбивањето на дејностите на ВМРО, како и во заплашувањето,
малтретирањето, насилното денационализирање и етничкото чистење на
македонскиот народ од својата спонтано формирана самосвест12. Тука вреди
да се забележи ставот и на вториот премиер на Република Македонија, Бранко
Црвенковски, под чие раководство државата зачекори по сѐ уште
неисправениот курс на одрекување од македонското име и самосвест. Овој
човек, во својство на лидер на опортунистички преименуваниот Сојуз на
комунисти на Македонија, за време на расправите за прогласување на
независност на Вардарска Македонија од Југославија во јуни 1991 година,
упорно настојуваше дека „не е крајна нужда да го донесеме тоа. Кој нѐ
овластил во името на овој народ да донесуваме одлука за која не знаеме какви
ќе бидат последиците, а да не зборувам за нешто што ќе е многу потешко. Тоа
е една авантура во која не се влегува. Една борба за која никој не знае какви
резултати ќе донесе, а тоа е борбата за признавање на меѓународноправен
субјективитет“. Поради тоа, Црвенковски порача дека „во овој момент на
Македонија не ѝ требаат некои храбри потези“13. Конечно, зарем треба
поголема потврда дека денешната македонска држава сѐ уште е под
контролата на Белград, од фактот дека македонските служби за државна
безбедност, кои во периодот 1945–1990 година, по линија на работа
„Ванчомихајловизам“, гонеле Македонци чија желба и заложба била
самостојна и обединета македонска држава14, во текот на 1990-тите години
продолжиле со „обработката“, т.е. репресијата на македонските патриоти по
линија на работа „Македонски екстремизам и врховизам“15. Страниците што
следуваат даваат увид во работата на службите на државната безбедност кои
дејствувале на просторите на Вардарска Македонија во периодот меѓу двете
светски војни.
Српските поробители, кои ја зграпчиле Вардарска Македонија во расплетот на
Балканските војни, и кои сѐ уште ги имале и Солун и Софија на списокот на
посакувани територии, во ниту еден момент се немаат откажано од своите
великосрпски идеали. Колку биле заслепени од својата желба за надвласт и
колку немале обѕир за ништо друго, говори фактот што тие во 1914 година го
втурнале светот во најкрвавиот судир што дотогаш го снашол човековиот род.
Дека се немаат откажано од овие заблудени идеали, бевме сведоци
благодарение на војните за независност на Хрватска и на Босна и Херцеговина
за време на првата половина на 1990-тите години, кога Србите ги воскреснаа
„Националноосвободителната борба в Македония, 1919-1941 г.,“ збирка, Македонски Научен
Институт, Софија, 2002.
13 „Нова Македонија,“ 28 јуни 1991 година, стр. 4.
14 Види „Црните страници на УДБА: Борци за независна и обединета Македонија,“ ДАРМ, Скопје, 2016.
15 Види „Црните страници на УДБА: Следењето, обработката и обидите за растурање на ВМРО-ДПМНЕ,“
ДАРМ, Скопје, 2016.
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паравојските од духот на Четниците и Соколите, и тргнаа во одбрана на
лудиот сон на нивните предци. Не само што тие немаат намера да се откажат
од Вардарска Македонија туку и сѐ уште сонуваат за обнова на Југославија и
доминација на Балканот, односно на „сите српски земји“16. Дури и за
современата српска интелигенција Македонците се измислена нација од Тито,
а државните граници треба да го задоволуваат локалниот сооднос на сили во
еден регион17, а не да претставуваат проста линија на демаркација на
легитимна сопственост. Поради силното влијание на Белград во македонските
работи, официјалната македонска историографија продолжува да го
одбегнува соочувањето со фактот дека, како што Тодор Александров и Иван
Михајлов се означувале како македонски Бугари, ист бил случајот и со Гоце
Делчев, Никола Карев, Јане Сандански, Даме Груев и сите други дејци за
македонската кауза, затоа што тогаш сѐ уште не постоел македонски
национален идентитет во онаква смисла каква што ја знаеме денес. Слично,
официјалната македонска историографија го игнорира македонското учество
на страна на бугарските востаници во битката кај Шипка за време на Рускотурската војна од 1876–1878 година18, како и македонското учество на
бугарска страна предводено од Коста Паница во јуришот на Пирот во 1885
година19. Тоа се прави од проста причина што – без ВМРО нема Македонија,
нема Македонци и нема македонштина. Како што забележал Стојан Христов:
ВМРО беше основана заради единствена и директна цел да ја ослободи
Македонија и да ја осамостои во независна држава, но во текот на
минатите петнаесет години, освен оваа отсекогаш присутна цел, таа ја
имаше и понепосредната и неодолива мисија да го спасува самиот поим
за постоење на Македонија. Оти, таквиот поим забрзано исчезнуваше;
Македонија стана чиста историска концепција, нешто коешто постоело
како држава пред повеќе од две илјади години, како Кападокија или
Мизија. Тоа што таа не стана таква се должи главно на ВМРОвското
одбивање да умре20.
Оттука, целта на белградски контролираната македонска држава е, бележејќи
ја како „бугарашка“ – притоа, не барајќи го соодветното значење на тој поим –
Внатрешната македонска револуционерна организација да ја отуѓи од
македонскиот народ. Но, не само ВМРО туку и сето она што му претходело на
србокомунистичкиот режим наметнат во 1945 година. За такво нешто
Види: ТВ-емисија „После ручка“, Телевизија „Happy“. 1 март 2018 година.
https://www.youtube.com/watch?v=CLpqeotc6OY&t=1819s.
17 Види: ТВ-емисија „Ќирилица“, Телевизија „Happy“. 7 март 2017 година.
https://www.youtube.com/watch?v=t2aryK6GHE0. Тука ќе го издвојам мислењето изразено од Милан Ст.
Протиќ, историчар и, своевремено, градоначалник на Белград, амбасадор на СР Југославија во САД и на
Република Србија во Швајцарија и Лихтенштајн: „Бидејќи [Македонија] е една слаба и вештачка творба,
секако дека таа ќе биде изложена на искушенија. (…) Македонците ги пропиша Тито. Каква е тоа нација?
не е никаква нација. Да не се шегуваме, нив ги пропиша Тито, им измисли јазик, им измисли црква, им
измисли идентитет, тие се создадени во последниот половина век, тие инаку не суштествуваат.“
18 Bonsal, Stephen, et al. „Balkan reader“, La Vergne, 2000, стр. 23.
19 Ibid., 17.
20 Христов, Стојан. „Херои и убијци“, Скопје, 2008, стр. 24.
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предупредил последниот предводник на ВМРО од периодот на нејзиното
вооружено дејствување, Иван Михајлов, во своето дело „Македонија –
Швајцарија на Балканот“:
Српската антибугарска пропаганда тврди дека македонското население
е српско; грчката пропаганда тврди дека е грчко, додека болшевичката
пропаганда во најново време настојува да афирмира една невистина,
дека божем во Македонија немало Бугари, туку некаква друга нација –
„македонска“. Ваква нација историјата не познава; додека „Македонец“
во географска смисла се наречуваат и Гркот и Албанецот и Турчинот и
Влавот. (Истата појава е присутна, исто така, и во Босна, каде што
Хрватот – католик, и муслиманот, како што и православниот Србин
изјавуваат дека се „босанци“. Со тоа секој од нив сака да каже дека е од
Босна и ништо повеќе од тоа, бидејќи босанска нација не постои. Се
разбира дека такви случаи можат да се најдат и во други земји. Кога
некој ви каже дека е Баварец, Саксонец или Трусин, вие знаете дека тој
е Германец. Во етнографска смисла на зборот и во Швајцарија не постои
швајцарска нација, нема швајцарски јазик.)
И под комунистичка ознака сосем јасно на виделина се појавува српскогрчката шовинистичка намера—ако може да се создаде некава си
македонска нација; поради својата ништожност таа ќе виси во
почетокот во воздух, а потоа ќе биде проголтана од Белград и Атина. За
да може полесно да се изврши оваа етнографска операција, на ниту
една друга месна народност нема да ѝ се прилепи името „Македонец“
како национално; тие ќе си останат Турци, Грци, Албанци, Власи. Тито
ја поддржува тезата за постоењето на македонската нација за им се
допаѓа сѐ повеќе и повеќе на Србите, меѓу коишто ја има најголемата
своја опора. Секое дејство против бугарските национални права
претставува негов залог како пред националистите така и пред
шовинистички расположените српски комунисти. Болшевичкиот, пак,
центар во Москва ја прифатил истата теза со цел да се придобијат колку
што се може повеќе Грци и Срби за сопствената политика на Балканот;
а тоа се прави преку жртвување на бугарската народност во
Македонија, во чијашто корист, дури и во времето на болшевичкиот
режим, руски професори од типот на Державин, Селишчев и др. даваат
во своите трудови обилни историски, етнографски и други докази. Сите
тие обиди многу ни напомнуваат за „мудроста“, со којашто версајските
уредувачи на Балканот по Првата светска војна ги запишаа своите
имиња во историјата и ги предизвикаа добро познатите последици. И
тие ја жртвуваа вистината пред шовинизмот и грабливоста на Белград
и Атина21.
Оваа висење во воздух поради ништожноста што ја навел Михајлов, го
следиме на дело во четвртина век на независност на државата која во
21

Михалов, Ванчо. „Македонија – Швајцарија на Балканот“, Скопје, 1995, стр. 45–46.
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меѓународните конвенции фигурира како „поранешна југословенска
Република Македонија“. Денес таа е државно-правниот субјект што во своето
име ја носи последната трага од трупот на великосрпската заложба, додека
секој ден сѐ поблизу се чини исполнувањето на прогнозата дека македонскиот
народ конечно ќе биде проголтан од Белград и од Атина. Оваа кревкост на
Република Македонија е директен производ на одбегнувањето на официјално
Скопје да ја присвои вистината и да се повика на нашето изворно наследство.
Ваквата огромна грешка е премногу сериозна и долготрајна за да можеме да ја
прифатиме како искрена.
Лагата, несомнено, е најсилното оружје на поробувачите на македонскиот
народ, бидејќи доколку тие успеат да нѐ убедат во вистината на нивниот
наратив, тогаш ќе бидат сигурни дека нема да имаат потреба од камшици или
сабји, пушки или топови. Генерацијата на која ѝ припаѓам јас е првата
генерација Македонци по крајот на турското ропство што не е изложена на
закана од физичко насилство поради својата етничка самосвест, туку
исклучиво е подложена на информациска тортура и културно-пропагандна
војна22. За разлика од мојата генерација, генерациите на моите родители,
дедовци и прадедовци, покрај на пропагандна војна, биле изложени и на
премногу реална закана од бавна, мачна смрт, како и од закана од
превоспитување во некој од казнено-поправните домови на југословенските
режими. Крајот на една цивилизација е секогаш оддалечен за само едно
поколение. Фактот дека Македонците повеќе не се под закана од физичко
насилство укажува дека можеби работата на нашите поробувачи, оние чија
цел е да нѐ снема, е при крај. Палењето на американската амбасада во март
1999 година, како знак на солидарност со Србија, дотолку повеќе сугерира
дека оваа теза не е неоснована. Еден чекор во погрешна насока може да го
означи крајот на македонскиот народ, барем во догледно време. Доколку
желбата да опстанеме како народ и повторно да не се изгубиме во маглата на
историјата е искрена, тогаш мора да ги разбиеме лагите што нѐ обвиваат и да
ја присвоиме вистината. Оттука, нелогично е тврдоглавото одрекување на
фактот дека Македонците пред 1945 година, па дури и подоцна, самите се
идентификувале како припадници на поопширното бугарско семејство, како
македонски Бугари, и дека светот ги знаел под таа номенклатура. Премногу
истории и извештаи од современици од деветнаесеттиот и од раниот
дваесетти век остануваат неползувани од македонска страна, како во служба
на нашето проучување на историјата така и во служба на надворешната
политика и опстанокот на современата македонска држава, поради тоа што во
нив се зборува за „Бугарите во Македонија“, односно за „македонските
Бугари“. Покрај штетата што ѝ се причинува на Република Македонија во
однос на нејзината надворешна политика со одбегнувањето на полезните
информации содржани во овие записи, ѝ се штети и на историјата на генезата
Додека физичките казни сѐ помалку се применуваат од средината на 1960-тите години,
шиканирањата, прогоните и репресиите против македонските патриоти преку органите на државната
безбедност остануваат на сила до денешен ден.
22

24

на модерната македонска националност. Без да ја знаеме вистината за нашето
потекло и развојот на нашиот идентитет во секоја негова етапа, многу
потешко ќе ни биде да го трасираме курсот на нашата иднина.
Бидејќи живите битија не се создаваат синтетички во лабораторија, нивниот
правилен и целосен развој налага минување низ серија етапи на
осамостојување. Заталкувањето во крив правец, барајќи, притоа, пократок пат
до замислената цел, е нормална појава во овој процес. Ова е од проста
причина, како што вели погореспоменатиот професор Питерсон, што поради
мачната природа на животот, луѓето често го замислуваат совршениот свет во
некаква итерација на одмор на тропски остров. Оттука и привлечноста на
марксистичката идеологија, но и на голиот хедонизам. Професор доктор
Џордан Питерсон од Универзитетот во Торонто неодамна стана светски
прочуен поради својата психоанализа на архетипските преданија, митови и
легенди, со што разбуди од сон една цела генерација млади луѓе. Тој човекот
го гледа како производ и збир на сите негови предци и околностите низ кои
минале. Оттука, Питерсон влече заклучок дека архетипските преданија, како
оние во Светото писмо така и разните митови, легенди, бајки и народни
приказни, се родиле како производ од потребата знаењето и мудроста
собрани во минатото да продолжат да се пренесуваат на идните поколенија,
чија должност е да ги надградуваат овие знаења и мудрости како неопходни
предуслови за опстанокот на човековиот род, воопшто, но и на конкретни
народи и култури, одделно. Бидејќи некои концепти се премногу сложени да
се изразат директно, вели Питерсон, луѓето прибегнуваат кон употреба на
метафори за полесно артикулирање на овие идеи. Изучувањето на историјата,
според професор Питерсон, не претставува заведување во евиденција на
настани од минатото, туку изучување на околностите што ја создале личноста
како уникатно битие. Доколку човек не ја разбере својата историја на секој
можен начин тогаш, тој останува нецелосен како суштество и нема доволно
знаење и мудрост за да може да се придвижи нанапред. Според Питерсон,
истото важи и за неговата култура, бидејќи, поради тоа што таа е сочинета од
неговите мртви татковци, таа не може да напредува без активниот придонес
на актуелната генерација, бидејќи таа ги претставува нејзините очи.
Питерсон се служи со преданието на Светото писмо како основен архетип за
Западната цивилизација, на која ѝ припаѓа и македонскиот народ. Тука
станува збор за идејата дека „логосот“ – односно „речта“, со која започнува
Евангелието според Матеј, а која е олицетворена во ликот на Исус Христос – е
алфа и омега на животот и битието, артикулација на вистината и
трансформација на хаосот во ред. Логосот е говор, мудрост и знаење, и е
отелотворен во човековото битие, односно во неговата совест што суштински
го прави човекот образ на неговиот Господ-Бог. Можеби неслучајно идејата за
логосот се појавува и во античката грчка култура како основа на
филозофијата. Секоја човечка единка е благословена со дарот на логосот. Исус
Христос, олицетворението на логосот, според Питерсон, е „метахерој“, односно
херој над хероите, пример од кој секој има што да научи: тој е мудар,
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ненасилен, но храбар, праведен и несебичен, ја зборува само вистината, има
трпение за секој и за сѐ, гледа и зборува јасно, им помага на несреќните, ги
прибира шиканираните и, најглавно од сѐ, тој е подготвен да го жртвува
сопствениот живот за доброто на општеството, притоа спасувајќи ја својата
култура и збогатувајќи ја преку споделувањето на богатството што резултира
од неговата победа над хаосот.
Доктор Питерсон ја наоѓа оваа основна идеја во безброј легенди, преданија и
бајки што кружат низ европскиот свет. Така, тој ја гледа приказната за
Пинокио како израз на јунгијански архетип за воскреснувањето од смртта на
длабоки религиозни репрезентации и нивно повторно оживување за луѓето
да можат да се подредат повторно со нив. За разлика од арехетипот на Исус,
кој е надарен со Божјата мудрост, Пинокио, херојот на истоимената бајка, е
олицетворение на човековото патешествие од празноглавост и наивност до
зрелост и мудрост. Тука, според професорот, станува збор за ритуал на
инцијација: за патешествие во длабочините на подземјето, кое е последица на
распадот на поранешната личност, нејзина дезинтеграција низ хаотичен
стадиум пред нејзина преродба. Соочувањето со она што нѐ плаши, односно
нуркањето во царството на непознатото, со цел да извлечеме поука, е
неопходен ритуал во нашето созревање, како неопходен услов за
продолжувањето на континуитетот на нашата култура.
Пинокио започнува како марионета. Питерсон ни објаснува дека, според
психоаналитичарот Карл Јунг, ова е вообичаената состојба на битието – дури и
самата идеја дека сме делумно автономни е, всушност, израз на некое
надворешно влијание, кое ги влече конците. Наша должност е да откриеме
точно кој или што е тоа што ги влече конците и да одлучиме дали е тоа
насоката во која сакаме да тргнеме. Пинокио е марионета што е создадена од
Добар татко. Питерсон го толкува архетипот на Добриот татко како
олицетворение на културата и редот. Добрата самовила, добродушниот дух на
природата, исполнувајќи ја желбата на Џепето, „таткото“ на Пинокио, ѝ дава
живот на куклата и ѝ ги отстранува конците, давајќи ѝ ги даровите на говор,
независно движење и, над сѐ, на автономија во своите одлуки. Но, тој
суштински не е преобразен во вистинско дете – тоа е вредност што куклата ќе
мора да ја заслужи. Самовилата му дава до знаење на Пинокио дека тој сега
поседува извесна доза независност и затоа треба да се однесува исправно, да
ја научи разликата меѓу доброто и злото, секогаш да ја кажува вистината и да
ја следи својата совест. Тој соодветно потврдува дека ќе прави сѐ што му
заповеда Самовилата, но ни самиот не знае што значат нејзините зборови.
Куклата не знае што е тоа совест. Штурецот, како поп, се обидува да му ја
објасни совеста на Пинокио, качувајќи се на пиедесталот и држејќи му лекција
за тоа што претставува доброто поведение. Сето ова на Пинокио му изгледа
здодевно, но и нејасно. Самовилата го облагородува Штурецот со совест и го
прави компањон на Куклата. Тогаш Штурецот повторно се обидува да му го
објасни концептот за совест на Пинокио, но се наоѓа заплеткан во своите
зборови, а на Куклата повторно ништо не ѝ е јасно. Пораката тука, според
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Питерсон, е дека знаењето што треба да го оформат заедно Пинокио и
неговата совест не е нешто што може да се артикулира лесно во таблета од
правила. Животот, вели Питерсон, е премногу сложен за да може да се живее
следејќи пет правила и на тој начин да се решат сите проблеми. Делумно тоа е
така поради тоа што правилата за исправниот живот, зависно од околноста,
доаѓаат во судир.
Во мигот кога Пинокио станува и најмалку автономен, тој станува плен на
силите што се елементи на демонскиот архетип. Пинокио минува низ серија
искушенија од различен вид – нив Питерсон ги дефинира како патолошки
патеки кон зрелоста – вклучувајќи и фројдовското искушение: да остане слаб
и болникав, т.е. зависен, наместо да стане вистинска личност. Понатаму, тој е
искушен да стане глумец: да стане нешто лажно, нешто што не е, и да се
чувствува поважен одошто навистина е. Конечно, како трета опција за
патолошки развој му се нуди опцијата да биде хедонист: да не работи ништо и
да се занимава со импулсивно задоволување на краткорочните задоволства.
Избирајќи го хедонизмот, Пинокио оди на Островот на задоволството, но таму
открива дека со островот владеат демонски сили со безлични ентитети, кои
ги претвораат марионетите што бркаат импулсивни задоволства во магариња
што рикаат и робуваат. Пинокио бега од Островот на задоволството скокајќи
во непознатото. Питерсон објаснува дека хаосот, односно непознатото, е
прибежиштето од патолошката тиранија.
Тогаш Пинокио се враќа дома, но таму не може да го најде својот татко.
Според Питерсон, Пинокио го има надминато својот татко. Тој се има
променето и враќањето дома повеќе не е вистинската опција за него.
Депримиран, Пинокио не знае што да прави. Тогаш добива порака од небесата,
која му ја чита Штурецот – совеста, која му укажува дека татко му заминал да
го бара и додека го барал бил проголтан од кит со име Монстеро –
„чудовиште“, но дека е сѐ уште жив и се наоѓа на дното на океанот. Според
Питерсон, во мигот кога сме во очај и кога традицијата нема што да ни понуди
како решение, доколку сме внимателни, некој позитивен елемент на
непознатото може да ни даде знак во која насока да тргнеме. Работите што го
насочуваат нашето битие не се нешта кои ние совесно ги одбираме.
Професорот појаснува дека пораката од небесата, всушност, ни соопштува
дека Таткото – Господ, т.е. Добриот татко – симболот на нашата култура – не е
мртов, туку дека е скриен некаде длабоко и е заробен во нешто страшно. Но,
Питерсон нагласува дека е ова загатката на животот: доколку одлучиме да не
го спасиме татка си – нашата култура – од мевот на китот, тогаш ќе останеме
марионети што лебдат во воздухот без опората на нашите корени; но, доколку
го спасиме Таткото – Господ, тогаш ќе станеме целосна личност и слободни
битија, затоа што ќе ја имаме при рака целата мудрост на нашето минато, а ќе
ја имаме на располагање и новината што ќе ја научиме, односно ќе ја
создадеме, во процесот при излегување во пресрет со застрашувачкиот
предизвик.
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Кога Пинокио оди да го бара татка си во длабочините на океанот, кога ги
прашува рибите и другите подводни жители каде може да го најде Монстеро,
сите бегаат од него, затоа што Монстеро е репрезентација за „она што не смее
да се изусти“. Пинокио мора да оди до најдлабоките предели на океанското
дно, каде што живее најстрашното нешто, за да го спаси татка си. Тогаш
приказната се префрла кај Џепето, во мевот на китот. Тука го наоѓаме
старецот, кој се обидува да лови риба, затоа што е гладен. Но, Питерсон
подвлекува дека неговиот суштински проблем не е тоа што е гладен, туку тоа
што е заробен во мевот на кит. Оттука, тој, всушност, не лови риба, туку лови
нешто што ќе му помогне да се ослободи од затворот – мевот на китот. Но,
кога Монстеро го проголтува Пинокио и кога Џепето го фаќа со јадицата, тој
отпрвин не го препознава својот син. Според Питерсон, тој е премногу
заслепен поради крутоста, која е истовремено и причината зошто тој не може
да се снајде за да избега од мевот на китот. Џепето не е способен да ја
препознае разликата меѓу непосредното решение, односно решението на
својот непосреден проблем, и конечното решение, т.е. решението за својот
суштински проблем. Откако го препознава својот син, Џепето, убеден дека
нема излез од мевот на китот, заклучува дека тие ќе треба да си ги изживеат
своите животи во затворот отелотворен во Монстеро. Имаат доволно да јадат,
заедно се, и за таткото тоа е доволно. За Питерсон ова е уште една метафора за
слепилото на мртвото минато. Минатото е мртво, тоа е свршено, и не може да
се приспособува. Адаптацијата е царството на сегашноста.
Таткото предлага да запалат огин за да зготват една од многуте риби што тој
ги уловил кога Монстеро го проголтал Пинокио. Ова му дава идеја на Пинокио
да запалат огин доволно голем да го предизвика китот да кивне и на тој начин
да ги изблуе таткото и синот на слобода. Џепето се плаши дека тоа ќе го
вознемири китот, и е во право, но вознемирувањето на постојниот ред е
единствениот начин тие да можат да се ослободат од својата незгода. За да
направи пожар доволно голем да го вознемири китот, Пинокио почнува да го
крши бродот на Таткото, што според Питерсон претставува уште една
метафора за уривање на стариот ред, со цел да се создаде решение што ќе
биде соодветно за нивната околност. Питерсон заклучува дека поуката тука е
дека е поголемата вредност во тоа да го научиш човекот како да лови риба
одошто самата риба, односно во конкретниот случај, поважно е да се најде
специфична употреба за бродот на таткото која одговара на конкретната
потреба на моментот одошто да се чува бродот за својата примарна примена
иако таа во овој случај е излишна, или, на подлабоко ниво: подобро е да
разбереш како да создаваш нешто одошто просто да го уживаш благодатот на
тоа нешто.
До мигот кога влегува Пинокио во мевот на китот – кога е тој во позиција да
биде ентитетот што е решение за проблемот со кој е соочен неговиот татко,
тој е изменет од својата првобитна совршена состојба на низа начини –
неговото искуство со силите на демонскиот архетип – односно слободната
војла – го промениле во делумно магаре што рика и, притоа, тој извлекол
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поука дека ништо што вреди не се случува без влог. Тој повеќе не е совршен,
но е соодветен, бидејќи ги има напуштено патолошките патеки на развојот:
повеќе не е наивен и апсолутно себичен, туку е релативно храбар. Сепак,
клучно е да забележиме дека идејата да запали огин Пинокио ја добива од
својот татко. Ова е приказ на содејството на сегашноста со минатото.
Кога Монстеро се вознемирува од огинот што го иритира и се обидува да ги
убие Пинокио, Џепето, нивната мачка Феликс, нивната златна рипка и
Штурецот, Пинокио има избор: да биде себичен и да се спаси само себеси, и
истовремено да стане фигура без историја и без корени, или да се стави на
голем ризик – дури и да се жртвува – за да го спаси татка си и на тој начин да
го заокружи процесот на надвладување врз хаосот. Пинокио избира да го
спаси својот татко и загинува во процесот. Но, откако неговиот татко го носи
дома, поради тоа што Пинокио ја приложил најголемата жртва, добродушниот
дух на природата го воскреснува и го дарува, претворајќи го во вистинско
човечко битие. Според Питерсон, Пинокио преставува јунак: оној што е
способен да прави нови работи, оној што е подготвен да уништи дел од
постојниот ред со цел да создаде нова стратегија, која ќе придонесе за
ослободување на неговото општество, а која, истовремено, ќе му овозможи да
го спаси и својот татко, односно својата култура23.
Да го парафразирам современиот канадски филозоф Стефан Молино:
Осознавањето на вистината налага да минеме низ долината на сенката на
смртта наречена „неизвесност“, пред да пристигнеме во сончевата рамнина на
извесноста. Во полето на моралноста ова се означува како „скромност“.
Неизвесноста може да биде непријатна, но таа е огнена капија низ која мора да
се провлечеме, со цел да пристигнеме до легитимното знаење – тоа е
неопходниот предуслов за марионетата да стане вистинска индивидуа. Во
духот на целисходното осознавање на минатото со цел да станеме комплетно
изградени личности, се решив да ја преведам оваа книга и да ѝ ја направам
достапна на пошироката македонска јавност. Таа претставува не само
пополнување на дупките туку, во голема мера, и демант на лагите на
официјалната македонска историја на дваесеттиот век, кроена според
своерачното признание на Блаже Ристовски, со такт за белградските
сензибилитети24. Начинот на кој стасав до оваа книга е чиста среќа. За
нејзиното постоење разбрав од фуснота во една друга книга, која, пак, беше
цитирана како извор за лажлива статија во интернет-енциклопедијата
Анализата на професор доктор Џордан Б. Питерсон може да се најде во неговите предавања објавени
на YouTube.com: https://www.youtube.com/watch?v=C-kw3LnCqwQ
https://www.youtube.com/watch?v=3YhVruKGkjs&t=1233s
24 Во „Писмото одговор до Димитар Митрев“ („Крсте Мисирков. Нови истражувања и сознанија,“ Скопје
2000, стр. 518–531), Ристески, образложувајќи зошто прикривал извесни податоци за македонските
дејци од минатото, забележал:
„Се трудев сето тоа да го предавам приемливо и за чувствителните великосрпски патриоти, какви што
сѐ уште постојат, но ми се чини фактите ги изнесував со такт, внимателно, иако сум свесен дека
многупати некои работи дури прикривав за да не предизвикаат реакција кај нашиот денешен човек, што
би била непожелна, пред сѐ, за нас.“
23
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„Википедија“, во која неисправно се тврдеше дека за време на Втората светска
војна во Македонија биле организирани 200, наводно, пронацистички, т.н.
„контрачети“, кога вистинскиот износ на „контрачетниците“, според
цитираната книга, изнесувал 200 души25. Книгата што е во твои раце, драг
читателу, го опишува животот во кралска Југославија за време на нејзиниот
зенит, давајќи детален преглед на соодносите меѓу различните народи што ја
сочинувале оваа вештачка творба, но и дава преглед за нивото на културата,
образованието и софистикацијата, кои постоеле во македонското општество
пред наметнувањето на комунистичкиот систем. Таа изнесува непобитни
докази дека Вардарска Македонија за време на периодот меѓу двете светски
војни била под апсолутно српско ропство, еднакво сурово со грчкото ропство
во Егејска Македонија, кое поради србофилските склоности на македонските
власти, постојано се премолчува од страна на македонската официјална
историографија. Оваа книга фрла светло на фактот зошто сето она што е во
полза и е гордост на Македонците од овој период, постојано се жигосува од
македонската владејачка гарнитура. Конечно, оваа книга е демонстрација на
фактот дека комунистичкиот режим што владее со Вардарска Македонија од
1945 година наваму, е само континуитет на великосрпскиот режим, кој
посегнал по македонската земја во 1912 година.
Страниците што следуваат се извештај на француско-англискиот дописник и
разузнавач Анри Пози, своевремен самопризнат „пријател на Србија“, кој
поради загриженост од веројатноста неговата татковина повторно да биде
вовлечена во нов светски конфликт, поради нејзиниот патронат на Белград, се
решава да ги проучи состојбите на Балканот и во Централна Европа. Тука Пози
љубопитно и непристрасно се обидува да ја дознае фактичката состојба во
Југоисточна Европа и да посочи од каде доаѓа најголемата опасност за
светскиот мир. Она што го дознава авторот, го остава засрамен од својата
држава, како и длабоко загрижен за стабилноста на Континентот поради
врските што ги негува Франција со режимите на Југославија и Чехословачка.
„Црна рука над Европа“ е вистинско експозе на тиранијата на великосрпската
политика и нејзината желба за доминација на една шумадиска клика врз
просторите од Дунав до Солун и од Црното Море до Јадранот.
Во периодот на нејзиното издавање, 1934 на француски и 1935 година на
англиски јазик, „Црна рука над Европа“ била забранета во земјите на Малата
Антанта (Југославија, Чехословачка и Романија), Грција и Турција, а била
сузбивана родната земја на Пози, Франција, додека издавањето на книгава на
нејзиниот автор му заработило смртна казна in absentia од страна на
југословенските власти. Уште во нејзините први неколку странци, на
читателот му станува кристално јасно зошто се случило тоа. Во верзијата од
1935 година, која е пред вас, во предговорот, кој е, всушност, прилог, авторот
фрла светло на атентатот на југословенскиот крал од српска провениенција
Александар Караѓорѓевиќ, во Марсеј во октомври 1934 година. Опишувајќи го
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расположението на населението во Словенија и во Хрватска, каде што
минувала маршрутата на неговите мошти, Пози на читателот му дава до
знаење дека крвавото убиство на внукот на свињарот од Топлица не било
случајност. Во истата пригода тој се осврнува и на разоружувањето на ВМРО
во бугарска Македонија во 1934 година, како и за причината за ненадејната
промена во бугарската политика кон Македонија и македонското прашање.
Тонот за она што го очекува читателот доаѓа во преден план уште од
почетокот на книгата при самото влегување на мисје Пози во Југославија,
патувајќи со прочуениот воз „Ориент експрес“. „Југословенската граница ја
минав во предзорската темница“, вели авторот, „и важно е да се спомене дека
првиот човек што го видов откако влегов во Југославија беше војник, делумно
затскриен зад грмушка, со рацете скрстени врз пушката“. Ќе види уште
многумина такви, вооружени војници, жандарми и припадници на државната
полиција, претежно припадници на српската националност, особено кога
станува збор за офицерскиот персонал, од едниот крај на Југославија до
другиот. Причината за ваквото положение доаѓа рано во ова дело и е, впрочем,
објаснение за постојаната нестабилност како на првата така и на втората
Југославија, но и за нејзиниот конечен крвав распад шест децении подоцна, но
и за однесувањето на властите на Независна држава Хрватска кон Србите за
време на војната која Пози ја предвидува во првата реченица на „Црна рука
над Европа“:
Пашиќ, кому му се припишува генијот на Бизмарк, но всушност,
политичар опседнат со српштината и со вештина на џамбаз, знаеше
дека неговите сонародници размислуваат поинаку. Неговиот живот
беше посветен на величеството и славата на Србија. Тој беше
трескавиот визионер што започна да ја тркала топката во насоката во
која денес таа сѐ уште се тркала – кон војна.
Тој виде, како и другите белградски старешини на крајот на
Војната, дека српските територијални придобивки значат извонреден
личен профит, можност за измама и пљачка. За нив Хрватите не беа
одамна изгубени браќа на кои треба да им се посака добре дојде назад
во домашното јато, туку овци што своеволно се нудат за стрижење. За
нив Југославија никогаш не беше српско-хрватско-словенечко кралство
на кое случајно налетаа, туку просто зголемена Србија!
И, ништо повеќе!
Истото брутално слепило е на сила денес. Ниту еден Србин не
зборува за Југославија и за Југословени. Тие исклучиво зборуваат за
Србија и за Срби.
Навлегувајќи подлабоко во своето патешествие, Пози пристигнува во Белград,
кој го карактеризира како „балкански Вавилон“. Таму авторот е пресретнат од
престолнина заболена со менталитетот на новопечен богаташ, на крепосник
што преку ноќ станал феудален господар. „На човек може да му се прости и
ако помисли дека тие живеат на бледо пиво и ледено кафе, кремпита и
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слатки“, ќе забележи Пози, опишувајќи ги белграѓани. „Сите шетаат,
флертуваат, се смешкаат и се поздравуваат – односно, секој што поседува
костум, фустан или облека доволно пристојна за покажување. Прекрасни
моторни кочии одат натаму-наваму покрај светло обоените таксија“. Притоа,
истражувачот ќе се замисли:
Како што чекорев по белградските улици, се обидував да ја
одгатнам енигмата со која бев соочен. Југославија е држава што веќе
три години наназад страда од економска криза, која тешкотиите од кои
страдаат другите европски земји ги прави сосема незначителни. Тука
стануваше збор за држава чии работи стануваа надразнети од сѐ повеќе
и повеќе загрижувачки политички тешкотии. (...) Трговскиот биланс на
Југославија беше катастрофален. Жетвите се трупаа во силосите и
амбарите непродадени и без можност да се продадат. Даноците,
непропорционални на производните капацитети на даночните
обврзници, беа собирани со сѐ поголеми тешкотии, и често остануваа
воопшто несобрани. (…) Девалвацијата на динарот ги намали
националните приходи, пензиите, вредностите на хипотеките и
куповната моќ на платите за преку педесет отсто. Безработицата беше
енормна, расходите за живот непрестајно растеа, а експлоатацијата на
капиталот беше сосема забранета.
Така учиме дека параспурлакот и должништвото, кои се печат на
раководењето на Република Македонија, како и многу други работи во
генетскиот код на оваа држава, се производ на белградското влијание врз
Скопје. „Југославија“, ќе заклучи авторот, „успеваше во избегнувањето целосна
финансиска катастрофа благодарение на постојаната расипничка поддршка
од Франција“.
И во Белград царуваат војската, жандармеријата и Тајната полиција. Но, за
разлика од другите делови на југословенското кралство, тука тие имаат
повеќе декоративна примена, наменета да се бодри престижот на српската
лакомост, како и да се сузбиваат какви било потенцијални узурпации на
постојната диктатура на кралот Караѓорѓевиќ и неговата свита, додека
Тајната полиција претежно се занимава со иследување на Југословените од
несрпско потекло. Воената сила на Југославија, објаснува Пози, била
причината за нејзината примамливост за Франција, која се обидувала преку
политика на опколување да ја држи под контрола накажана и посрамена
Германија. „Можеби единственото нешто што го знаат Французите за
Југославија“, вели авторот, „и единственото нешто, искрено речено, што ги
интересира, е дека таа ја поседува една од најдобрите армии на светот и дека
тие можат да сметаат на нејзината поддршка во случај на европски конфликт.“
Но, Пози нуди сознанија што посочуваат дека лојалноста на великосрпската
диктатура е, пред сѐ и над сѐ, кон самата себеси и дека таа, во духот на
Движењето на неврзаните, истовремено флертува и со Германија. Како што
знаеме, неколку години подоцна оваа француска увереност се покажала како
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мираж, меѓутоа во меѓувреме тоа не ја попречило великосрпската политика на
угнетување на словенските народи, кои им биле подарени на Шумадијците од
страна на Големите сили. А, великосрпството е, впрочем, централната тема на
„Црна рука над Европа“.
„Сѐ што е наречено Југославија“, вели Пози, „е во суштина само Србија, зашто
сите што дејствуваат, сите што командуваат, сите оние што можат да се
вбројат во работите на државата се Срби. (...) Југословенството, повеќе од обид
за сплотување на јужнословенските народи во една хармонична целина,
всушност, е плашт низ кој се бришат несрпските етноси, нивните јазици и
културни обележја. Несрбите“, продолжува Пози, „немаат никакво влијание
врз обликувањето на државниот живот“. Уште еднаш Пози ќе ни го сврти
вниманието кон карактеристиката на југословенското општество која
останува жива низ Титова Југославија и, конечно, до ден-денес: „Со оглед и на
тоа дека огромното мнозинство на српскиот народ е неписмено, има
менталитет од пред две столетија, би било исправно да се рече дека
Југославија не е ниту Србија – таа е Белград“. Пози има премногу почит и
љубов за да го вклучи обичниот Србин во редовите на виновните за колежот и
пљачката што ја спроведуваат Србите на Балканот речиси без престан од
обновувањето на српската држава во првата половина на деветнаесеттиот век
до денешен ден. Сепак, и самиот признава дека основниот начин на кој
обичниот Србин се избавува од сиромаштијата и бедата е преку ползување на
придобивките на колонизацијата или преку влегувањето во државна служба,
која се шири благодарение на територијалната експанзија на српското
кралство.
Пози го избира македонското прашање како централен случај околу кој
ја опишува свирепоста на великосрпската политика, бидејќи тоа изобилува со
конкретни примери за српската нечовечност. Македонското прашање
претставува „агонија на ожртвен народ, кој сѐ уште не е подготвен да умре“.
Но, ќе наведе и детални примери за насилното однародување на Македонците
од страна на новите господари. „Денес“, нагласува авторот, „потешко ропство
одошто старото ја товари Македонија, зашто новите господари се посилни од
Турците, понасилни и Европа овој пат ги поддржува и ги одобрува“. Тоа се
брутални страници, кои едновремено побудуваат и очај и гнев, но и ја ставаат
во перспектива ситуацијата во која денес се наоѓа Република Македонија.
Морничавоста на она што го чека Пози се чувствува во воздухот:
Она што импресионира при влегувањето во Македонија е
неизмерната спокојност и апсолутниот ред што владее тука.
Во оваа Долина на Вардарот, под неумоливото сонце, кое ја
предизвикува црвената алувна почва да чади, мажи и жени, по
илјадници, се движат без збор, без плач, без ниту една од оние песни
што на секое друго место се извишуваат до небото. Околноста, до кај
што гледа окото, е без човечки џагор. Атмосферата се чини фиксирана
во тивка осаменост. Нешто што не може да се дефинира, да се објасни,
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ги прави луѓето и работите тука единствени на Земјата. Човек се
здобива со чувство дека влегува во непознат свет.
Оваа сензација никогаш не те напушта, без разлика каде и да
одиш низ анектираните области.
Ваквата состојба не е феномен без причина. Пози наведува како македонските
цркви и манастири, кои биле почитувани дури и од турските мухамеданци,
биле целосно ограбени од страна на новите „братски“ господари, чија цел била
да го „потсетат“ месното население на неговите „заборавени корени“.
Гробишта биле сквернавени, училиштата биле затворани, учителите
протерувани, жените и девојките обесчестувани, па горени, мошти
откопувани и фрлани во Вардар, и многу полошо. Напросто, постојниот
идентитет на Македонците, кој ненасилно бил граден со векови, преку ноќ
бил буквално откоренет, а Македонецот оставен да виси во воздух, заблуден,
напатен, изнемоштен и преплашен, сосема збунет за своето место меѓу
живите народи.
Во „Херои и убијци“ Христов дава бегол поглед на граничната линија која од
париските мировници била повлечена низ срцето на Македонија:
Петстотини дваесет и четири километри долгата српскобугарска гранична линија е уникатна граница во денешниот свет. Ја
имам посетено и разгледував голем број нејзини потези, извонредна
глетка. Има места каде што преплетената бодликава жица е длабока и
до десет метри. Веднаш до мрежата се наоѓаат редици ровови (од
комитаџиите наречени „волчји бездни“) во коишто може да ве фатат
како зајак во стапица. За да се спречи сечењето на жицата со клешти
постои систем од електрични аларми кои ја сврзуваат бодликавата
џунгла со бункерите. Вториве се вистински тврдини од цемент и
железо. Нивните оџаци се покриени со железни мрежи и паравани така
што комитаџиите не можат да уфрлуваат бомби низ нив за да може да
ги вознемируваат стражарите што седат околу огништето внатре.
Има десетпати повеќе стражари на југословенската страна на
границата отколку на бугарската. И за секоја бугарска позиција, обични
варосани бараки, има барем пет југословенски тврдиновидни железни
и цементни структури. Некои од нив имаат високи кули како
гардобрани на коишто стојат „етерични набљудувачи“. Пред овие
гранични цитадели има мали куќички, во форма на кошница од пчели и
изградени од камен или кал, за блиските теренски стражи. Зад
границата на далечина од неколку милји има уште четири одбранбени
линии на правилни интервали26.
По подетален опис на истата оваа утврдена граница, Пози подвлекува дека
„бодликавата жица ја преобразила српска Македонија во еден огромен затвор,
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во еден неопислив пекол од насилство и мизерија, од кој бегството повеќе не е
возможно, каде што повеќе не е можно да се влезе без посебна дозвола од
југословенските власти. „Темничарите на овој затвор“, заклучува Пози, „не
одговараат никому“. Периодот меѓу двете светски војни со право може да се
нарече српско ропство. Ваквата реалност ќе продолжи да биде секојдневие за
Македонците и по Втората светска војна, додека оние што се виновни за
ваквите злостори не само што остануваат непрекорени за нив туку и
продолжуваат да влијаат врз македонското општество и да се слават како
големи дејци за неговото дело. Злосторите на српските поробители
продолжуваат да се игнорираат, додека, дури и во преводот на „Македонија –
Швајцарија на Балканот“ од 1995 година, редакторот П. Давидов бесрамно ќе
запише: „Едноставно не е возможно да се избројат сите значајни и незначајни
жртви на Ванчо Михајлов. Поради неговите злодела Македонија потонала во
крв и се покрила со гробови.“27 Страниците што следуваат даваат подобра
слика за тоа кој ја поплавил Македонија со крв и ја покрил со гробови.
Има извесна доза на вистина во зборовите на предадените кон ликот и делото
на маршал Јосип Броз Тито дека токму тој ни ја подарил државноста и дека ни
овозможил за внатрешни потреби да се означуваме како Македонци.
Потребата за овој опортунистички потег е објаснета преку цитатот од Ванчо
Михајлов. Режимот што владеел со Вардарска Македонија во периодот што му
претходел на режимот на Тито, ги ословувал Македонците или како јужни
Срби или како бугарски пци. Оттука, исправно е да признаеме дека терминот
Македонци е далеку поисправен и похуман. Меѓутоа, колку било подобно и
прифатливо во очите на режимот на Тито да се чествува и да се застапува
македонштината е друго прашање. А, името е само еден аспект од
идентитетот на еден човек. Неговиот личен карактер, неговиот морален
интегритет, неговото минато, неговите обреди, интереси и традиции се
понатамошни и еднакво важни примеси на идентитетот на човекот.
Подривањето на идентитетот на Македонците започнало со кралскиот режим
на Југославија, преку насилното кршење на врската меѓу народот и неговата
револуционерна организација, и преку кршењето на духот на оние Македонци
што не пребегале во Бугарија и по светот, а само бил внесен во неговата
следна фаза од страна на режимот на Тито, и е процес што сѐ уште е во тек.
Еден од основните темели на македонскиот, односно македоно-бугарскиот
идентитет била приврзаноста кон христијанската вера, врска што започнала
да се компромитира за време на првата Југославија преку празнењето на
црквите и манастирите од нивните богатства, бркањето на егзархиското
свештенство и сквернавењето на гробиштата, а која конечно била пресечена
од втората: првин преку забраната на религијата, а подоцна со
воспоставувањето на комунистички контролираната Македонска православна
црква. Христијанската вера, пред сѐ и над сѐ, ги поттикнува своите следбеници
да се сторат застапници на правдата и на исправното, и решително да се
жртвуваат себеси во полза на своите браќа и сестри, мајки и татковци. Како
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директен производ на пресекот на оваа света врска меѓу Македонците и
нивната вера, денес Македонија талка во буништето на цивилизираниот свет,
обременета со неизвесноста за својот опстанок, не само како држава туку и
како поим, онеспособена да застане на цврста почва. Секој ден во животот на
Македонците е агонија. Не знаат кои се, од каде се, а најмногу од сѐ, не знаат
каде одат. Секој ден е отежнат со неизвесноста за тоа како ќе се обезбеди
преживувачка. Секој ден е неизвесност, поради можноста – не дај Боже! – да се
искаже политички морално неподобно мислење или да се покаже поведение
на самоувереност. Македонците не знаат што е тоа здрав морал и не знаат
како да се ослободат од маките што им тежнеат. Тоа за нив е, впрочем, речиси
невозможно, зашто цел еден век тие се под јаремот на апсолутно неморални
луѓе, бандити, хохштаплери и љубоморници.
Корумпираната природа на југо-македонската држава, секако, е наше
наследство од турското ропство. Но, последниот период од османлиската
епоха, имено преминот од деветнаесеттиот кон дваесеттиот век, означува
уникатен период во историјата на македонскиот народ со појавата на
Внатрешната македонска револуционерна организација. Во овој период на
држава во држава, Македонците конечно добиле можност на светот, но уште
поважно, на самите себеси, да му ги докажат своите способности за
иницијатива, одговорност и самоуправа. Тука лежи причината зошто
великосрпските власти за време на изминатиот век толку ревносно влијаат на
сечењето на врската меѓу Македонците, нивниот суштински идентитет и
нивната Организација, на секој начин работат да ги омаловажат или да ги
извртат нејзините успеси и, конечно, да ги прикажат како дело на крвопијни
среброљубиви разбојници во служба на големобугарските и на други
империјалистички интереси. Оттука, благодарение на жестоката политика на
апсења, затворања, ликвидации и превоспитувања на следбениците на ВМРО,
која се водела особено безмилосно кон средината на минатиот век, бившата
југословенска Република Македонија, која четврт век опстојува во агонија, е
чедо не на Организацијата, туку на Титова Југославија – која, пак, е чедо на
империјалистичка Србија – која се создаде како стратегиски инструмент на
србокомунистичките интереси за зачувување на придобивките на
великосрпската политика опишани во оваа книга. Бившата југословенска
Република Македонија е дело на крагуевски стипендисти и безбожни
вртикапи и, оттука, генезата на самопогубната македонска политика на
неморал и лигаво измамништво, на отфрлање на вистината, правдата и
исправното, и прифаќањето на лагата и самоласкањето, односно потпаѓањето
под искушенијата на патолошките патеки кон зрелоста, како начело на
живеење и како менталитет, мора да ја бараме во Југославија, односно
плаштот за Велика Србија.
Следејќи го историскиот развој на просперитетните држави и богатите
народи, лесно можеме да заклучиме дека основен столб на нивниот успех е
знаењето, почитувањето и следењето на своето минато, на својата традиција
и култура. За разлика од нив, денес Македонија и Македонците талкаат во
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пеколот на неизвесноста поради тоа што нивниот карактер е дефиниран во
рамките на кодошењето, иследувањето, соучеството во завери, одречувањето
од вистината, минатото и културата – од денунцирање на нивното
истражување и од осуда на нивното пропагирање. Зборуваме за практиката на
плукањето по оние што одбиваат да се приклучат во синџирот на корупцијата,
како метод со кој расипаните си ја докажуваат својата лојалност кон режимот
што ги пљачка. Зборуваме и за изопачувањето на историјата низ протегањето
на лагата дека Македонците отсекогаш биле кодоши, кога вистината е дека
тие станале кодоши како производ на великосрпското однародување на
населението и отстранувањето на македонската општествена елита, како и
подоцнежното државништво на Тито и воведувањето на безбожниот
комунизам како општествено евангелие. На страниците на оваа книга се крие
огинот што ќе почне да ги спалува гнилите лаги на србокомунистичкиот
режим и ќе му помогне на Македонецот да си ја осознае својата вистинска
историја и својот реален потенцијал.
Генерацијата на моите дедовци повеќе не е меѓу нас. Тоа е генерацијата што е
родена и израсната во периодот опишан од Пози. За жал, тоа е истата
генерација која, веројатно поради траумата низ која има минато за време на
првата Југославија, како и како производ на губењето на својата природна
елита, направи две речиси фатални грешки: ја прифати заблудената
комунистичка идеја и остана нема за ужасот во кој израснала. Генерацијата на
моите родители, исто така, беше воспитана во духот на југословенството,
стратегиски зачинето со самоуништувачката марксистичка небулоза,
спакувана во плаштот на „братство и единство“. Интелектуалното,
национално и идеолошко ропство на македонскиот народ е детално
документирано од страна на самите служби за државна безбедност, кои биле
задолжени за спроведувањето на денационализаторската политика на
великосрпските господари во периодот од Втората светска војна до денес, и
тоа само чека разработка, додека историјата што била криена од нашите
родители, денес ни е достапна благодарение на интернетот. Оттука,
одговорноста за воскреснувањето на македонското дело паѓа на рамениците
на мојата генерација, односно на оние родени при крајот на втората
Југославија. Тие се оние што се доволно возрасни да се сетат дека животот во
оваа „Франкенштајн“-држава не беше баш така розов како што
југоносталгичарите денес го опишуваат, и се сеќаваат на штуроста на
информациите и на целосната медиумска покриеност од времето пред
појавата на интернетот, како и на навлегувањето на српскиот шунд во
македонската поп-култура во 1990-тите години. Оваа генерација го има
уникатното прозорение здобиено од животот во еден несекојдневен период
на транзиција, притоа набљудувајќи ги своите родители и нивното
однесување, односно целосната незапознаеност со своето непосредно минато
и култура, доаѓањето во допир со забранетата историја на својот народ,
доаѓањето во допир со вистинската светска историја на дваесеттиот век, како
и со пазарната економска литература, која, исто така, била недостапна за
претходната генерација и, конечно, набљудувајќи ги тековните случувања во
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Европа и тамошното наметнување на неприродната идеологија на
денационализација на месните населенија. Наша должност е да се соочиме со
чудовиштето што ја опседнува нашата култура и му се заканува на опстанокот
на нашиот народ. Наша должноста е да се соочиме со предизвикот, да ги
запалиме оние делови од постојниот ред што нѐ држат поробени и затруени, и
да најдеме начин од новонастанатиот хаос да создадеме ред, кој ќе ни биде од
долгорочна полза, а притоа, ќе ни овозможи да ги спасиме нашите родители,
односно нашата вековна култура.
Сметам дека македонското прашање е како главица кромид и неопходно е да
се открива слој по слој, упорно, внимателно и верно, дури и кога ни ги
насолзува очите, кога ни ги пече ноздрите, кога не мириса пријатно и кога не
изгледа како профитабилен зафат. Во овој час потребно е првин да се соочиме
со вистината дека до раните денови на комунистичкиот режим, Македонците
самите си се сметале за Бугари и светот ги сметал за такви. Дека како такви ги
има забележано во безброј патописи, извештаи, истории и документи, кои во
моментов се премногу важни за опстанокот на македонската нација за толку
лесно да се одречеме од нив, поради еден прост страв наметнат од страна на
нашите поробители, чие овековечување оди само во нивен прилог.
Сосема сум свесен дека извесни кругови на македонското србокомунистичко
политичко-полициско подземје со големо задоволство ќе ги дочекаат овие
зборови лесни за вадење од контекст и злоупотреба напишани од синот на
Јордан Петровски, заведен во претходна обработка (П.О.) под псевдонимот
„Црни“, како доказ за исправноста на безосновните и недокажани сомненија
наведени во неговото политичко-идеолошко досие водено од службите на
државната безбедност, дека тој како приватен стопанственик и своевремен
клучен финансиер на партијата ВМРО-ДПМНЕ за време на 1990-тите години,
бил агент на бугарската разузнавачка служба, кој имал цел насилно да го
урива уставниот поредок на Република Македонија. Свесен сум и за опасноста
дека овие зборови, извадени од контекст, можат да се злоупотребат за
оцрнување на ликовите и делата на ветераните на ВМРО-СДРМА, кои биле
репресирани по линијата на работа „ванчомихајловизам“. Тоа е ризик на кој
сум подготвен да се изложам, бидејќи совеста ми е чиста, каква што секогаш
била и совеста на мојот татко, а и каква што е совеста на дејците на ВМРОСДРМА. Нашата заложба секогаш била и секогаш ќе биде – слободна,
самостојна и единствена Македонија, а до неа можеме да стасаме само преку
проучувањето и присвојувањето на вистината. Зашто, како што рекол
големиот германски филозоф Артур Шопенхауер: „Ниедна вистина не треба да
се плаши од друга. Но, измамата и заблудата, тие мораат да стравуваат од
секоја вистина.“
Душан Јордан Петровски
Сент Катеринс, Онтарио, Канада
февруари 2018 година
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Анри Пози потекнува од старо француско протестантско семејство.
Неговата мајка била Англичанка и била директен потомок на Хампден. Пози
речиси триесет години бил припадник на француските и на англиските
разузнавачки служби на Балканот и во Централна Европа и десет години бил
на чело на балканската тајна служба на „Le Temps“. Оттука, авторот е далеку
најквалификуваниот да дискутира за настаните изложени во неговото дело
„Војната повторно доаѓа“. Во времето на нејзиното објавување оваа книга
била забранета во државите на Малата Антанта (Романија, Чехословачка и
Југославија), како и во Грција и во Турција.
По самоубиството на Војислав М. Петровиќ, Црногорец, поранешен
аташе на југословенската легација во Лондон, кој подготвувал кратка книга во
врска со атентатот во Сараево, со оглед на неговото познавање на пансрпската
организација позната како „Црна рука,“ г. Францис Мот, добро познат
англиски публицист, примил писмо од Париз, во кое се тврдело дека смртта на
Петровиќ била само еден во долгата серија злостори извршени од страна на
пансрпската терористичка организација „Народна одбрана“, која имала
директна одговорност за Првата светска војна. Авторот на ова писмо апелирал
до публицистот да го стави во печат незавршениот ракопис на Петровиќ во
прилог на книгата на Пози, напишана на основа прворачни извори и на
личните искуства на авторот, со цел да се предупреди англиската јавност за
опасноста на која ќе бидат изложени Франција и цела Европа, ако продолжат
да ја поддржуваат српската експанзионистичка политика.
Исто така, писмото го нагласувало фактот дека францускиот печат или
ја искривоколчувал или ја игнорирал книгата на Поци. Меѓутоа, тоа не ја
намалило нејзината современост и важност. Покрај другото, Поци исправно го
предвидел убиството на српскиот крал Александар и ги посочил сторителите
и причините за атентатот.
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АНРИ ПОЦИ

ЦРНА РУКА НАД ЕВРОПА
Загреб 1994
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ЗАБЕЛЕШКА ОД ИЗДАВАЧОТ
(на изданието од 1994 година)

„Црна рука над Европа“ е англиски превод од книгата на Анри Пози „La
Guerre revient“ („Војната повторно доаѓа“), изворно напишана на француски, и
објавена во Лондон, најверојатно во 1935 година (меѓутоа, нема јасна
индикација за точниот датум на објавата).
Тука авторот ја сондира политичката ситуација во Југославија меѓу
двете Светски војни и покажува како била создадена југословенската држава,
од простата причина за имплементирање на српска доминација врз
несрпското население во рамките на Југославија.
Оваа книга се одликува по Позиевото одлично познавање на
политичката ситуација во средна и источна Европа и претставува вредно
сведочење за неговото време.
Минатата година Хрватскиот информативен центар, поради растечкиот
интерес во светската јавност за мотивите на српската експанзионистичка
политика, кои биле присутни во времето кога била првично објавена книгата
и кои ескалираа во агресијата врз Хрватска во 1991 година, одлучи да ја
препечати нејзината англиската верзија.
Ова издание на книгата не содржи никакви измени на оригиналниот
текст.
Оригиналното издание на француски било преведено на италијански,
бугарски, унгарски и германски јазик, а бидејќи книгата била забранета во
земјите на Малата Антанта, таа до сега не е преведувана на хрватски.
Поради ова, Хрватскиот информативен центар во моментов работи на
првото издание на „Црна рука над Европа“ на хрватски јазик.
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ВОВЕД
Делото на Анри Пози „Црна рука над Европа“ било објавено во 1935
година, во мугрите на Втората светска војна. Книгата е експозе на
преплетканата политичка состојба во Источна Европа, осмислена од
арбитражните сили од Версај, од перспектива на првокласен познавач на
секојдневните околности на Балканот.
Политичките и општествените проблеми во Кралството на Србите,
Хрватите и Словенците ескалирале за време на доцните дваесетти и раните
триесетти години на дваесеттиот век. Оваа фаза траела сѐ до почетокот на
Втората светска војна. Во 1928 година најистакнатите хрватски вождови
(Стјепан Радиќ, Павле Радиќ, Ѓуро Басаричек…) биле убиени во Скупштината
(српскиот парламент) во Белград, поради нивното противење на српската
експанзионистичка политика. Овој инцидент бил проследен со државен удар
од страна на кралот Александар и негова диктатура, легализирана по пат на
наметнатиот Устав од 1931 година. Со цел да се уништат „трибализмот,
религиозните и регионалните странки“, а да се воведе идеологијата на
„југословенството“, од страна на воениот и на полицискиот апарат, под
палката на генерал Петар Живковиќ, биле спроведени прогони, политички
атентати и отворени репресии.
Во 1933 година големиот хрватски автор Мирослав Крлежа напишал
дека историските и културните традиции на неговиот народ биле изгубени во
сатрапијата на анонимните шефови на кабинети. Алберт Ајнштајн и Хајнрих
Ман апелирале до светот да ги заштити Хрватите од угнетувачкиот режим
што им бил наметнат од страна на белградскиот диктаторски режим.
Атентатот врз кралот Александар за време на неговата официјална
посета на Франција во октомври 1934 година бил кулминација на „југосрбијанскиот“ унитаризам, што за возврат предизвикал политички
екстремизам, по пат на политички терор и културни репресии.
Пози ги разобличува амбициите и империјалистичките соништа на
еден безначаен балкански угнетувач, Србија, кој ги подгазил другите
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„југословенски“ нации под плаштот на унитарна Југославија. Познатиот имиџ
за Србија како балкански „Пиемонт“ се дроби под описите за
институционализираните репресии на режимот, кој не се ни обидувал да го
прикрие фактот дека југословенството не било ништо повеќе од гола
мимикрија на пансрпската идеологија.
Интервјуто на Пози со хрватскиот политичар Анте Трумбиќ, на залезот
на неговата политичка кариера, го открива трагичниот гнев на предадените
очекувања на Хрватите на и другите народи.
Авторот нуди примери за србизацијата на Македонија, која систематски
била претворена во „Јужна Србија“ и, истовремено, се осврнува на основањето
на великосрпските цели на низа различни нерегуларни српски организации
(владини и воени). Пози ја поткрепува својата анализа на состојбите во
разните југословенски региони со сликовити сцени од секојдневниот живот и
луцидни опсервации за политички контроверзии, испреплетени со сведочења
од обични луѓе, кои претставуваат бесценети излагања од современа гледна
точка.
Покрај сликовитите описи на Белград како карикатура на европска
метропола, како современ Вавилон на крстопатот меѓу Истокот и Западот,
тука се наоѓаат и детални забелешки поврзани со примитивното воено
раководство, корумпираната бирократија и акутната општествена криза.
Напишана во лесен и течен новинарски стил, и потпирајќи се на
прворачни извори, наместо на личното гледиште, „Црна рука над Европа“ го
задржува своето документарно значење до денешен ден. Извонредната
анализа ги урива сите сомнежи за пристрасност на авторот, која би можела да
се добие од неговата дефиниција за Србија како „Балкански арамбаша“.
Опсервациите на авторот за историските преседани на современата политика
на Велика Србија се исправни. Тие се засновани на сокриените откритија на
Карнегиевата комисија за етничко чистење на несрпското цивилно население
за време на Балканските војни, на проучувањето на документите што ја
разобличуваат улогата на Србија како руски експонент во сараевскиот
атентат, како и на расветлувањето на српските империјалистички
карактеристики во „дефанзивниот“ пакт наречен Мала Антанта.
Безвременоста на делото на Пози произлегува од усогласувањето на
актуелните и на минатите историски манифестации и околности. „Црна рука
над Европа“ е сериозно предупредување за сите оние што сѐ уште, како и
нивните претходници, го потценуваат „балканскиот“ преседан.
Континуитетот на српската експанзионистичка политика се посочува како
главен извор за политичката и воена дестабилизација на Европа и целиот
свет. Во 1935 година Пози заклучил: „Не може да има катастрофа на Балканот
што нема да продре до Франција, а оттука и низ Европа; не може да има друг
исход освен катастрофа на Балканот!“
Релативниот неправеден мир никогаш не е алтернатива на војната,
туку нејзин повод.
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Авторот
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Посветено на моите синови
ПОЛ и НЕВИЛ,
и на сите младинци на Франција,
и на нивните англиски другари,
кои утре ќе загинат
доколку нивните држави не ја видат вистината
и им дозволат на оние што се одговорни
за идната војна
да продолжат со
НИВНО ПРЕДАВСТВО
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АНРИ ПОЦИ
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Уставот на српската Црна рука
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ПРЕДГОВОР НА АВТОРОТ
ЗА АНГЛИСКОТО ИЗДАНИЕ
ПОГЛАВЈАТА што следуваат ги напишав пред петнаесет месеци, по враќањето
од мојот долг престој на Балканот и во Централна Европа, каде што одев често
по Војната, со цел да ја изучам состојбата што беше создадена со мировната
спогодба – лажниот мир.
Од 1912 година наваму имам учествувано во сите настани што се
случија таму; интимно ги запознав сите државници, секаде ми беа отворени
вратите и се здобив со довербата како на министрите така и на
револуционерите. Сите врати ми беа отворени и секој вид информации,
официјални и приватни, ми беа на располагање.
Знаев за подготовките на сараевскиот напад три месеци пред атентатот
на Надвојводата. Знаев за српската вина во подготовките за Војната (во
соработка со Русија), зашто ги имав в раце доказите што ми ги дадоа самите
српски власти.
Знаев за бугарската интервенција против Сојузниците во 1915 година;
знам како таа можела да биде избегната и знам кои се луѓето што се кривично
одговорни за неа. Знам сѐ за махинациите, за нечесностите, за маневрите и за
пазарењата што се одвиваа за време на прегово-рите.
Поради тоа што виновниците знаеја дека ги поседувам овие тајни и
дека сум решен да ѝ ги расветлам на јавноста, објавувањето на мојата книга во
Франција имаше ефект на бомба. Не беше возможно да се забрани нејзиното
излегување од печат, бидејќи, фала му на Господ, Франција е сѐ уште слободна
земја; но, на барање на легациите на Малата Антанта, сите големи француски
весници останаа неми за неа, па дури ги одбија и известувањата што им
доставуваше мојот издавач. Само неколку независни журнали, главно
провинциски весници, пишуваа за „La Guerre Revient“, францускиот наслов на
мојата книга.
Но, ништо не можеше да го спречи распространувањето на вистината.
За неколку месеци повеќе од 30.000 примероци беа продадени во Франција и
во франкофонските земји, и околу 10.000 примероци отидоа во странство.
Во меѓувреме, јас добив стотици честитки за напишаното. Две беа
потпишани од поранешни министри за надворешни работи на Франција.
Имам добиено преку педесет покани да држам предавања во Франција и во
Белгија. Само пред еден месец држев предавање во Лувен, нас-траданиот град,
пред студентите на тамошниот прочуен католички универзитет.
Сите големи весници во Белгија, Германија, Италија и во Австрија
посветија долги статии за мојата книга, додека во Англија доби уважување од
списанието „The Contemporary Review“.
Атентатот врз кралот Александар во Марсеј (кој јас го предвидов) им
даде нова сила на моите зборови. Во изданието на „L’Euvre“ од 12 октомври
1934 година, сенаторот Анри де Жувенел, поранешен француски амбасадор во
Рим, ме нарече „пророк“. Меѓутоа, воопшто не е тешко човек да биде пророк,
доколку сето она што треба да го направи е да ја каже очигледната вистина!
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Два месеци по објавата на мојата книга, Врховниот суд во Белград во
отсуство ме осуди на дваесет години тешка робија, додека Бела рука
(пансрпска терористичка и воена организација) ме осуди на смрт. Бев
предупреден дека ќе бидам убиен доколку се обидам да изложам докази на
судењето во Марсеј.
Но, ова е само причина повеќе зошто нема да отстапам од мојата
должност! Една од работите со кои најмногу се гордеам е тоа што во моите
вени, по страната на мојата мајка Англичанка, тече крвта на големиот
Хампден, кој не потклекнал на тиранијата на Стјуардите, додека преку моите
француски предци – крвта на хугенотските бегалци, кои го претпочитале
егзилот и бесилката, наспроти откажувањето од својата вера. Нека прават што
сакаат, јас ќе присуствувам на судењето и ќе ја поднесам мојата книга како
доказ за тиранијата на режимот чиј поглавар беше убиениот крал.
Откако ја напишав мојата книга пред петнаесет месеци, низа настани
мошне брзо се одиграа во Централна и во Источна Европа. Набрзина едно по
друго се случи склучувањето Балканскиот пакт, расформирањето на ВМРО,
српско-бугарското зближување, атентатот на канцеларот Долфус во Виена,
атентатот на кралот Александар во Марсеј, унгарско-југословенскиот
конфликт, повторното вооружување на Германија и, конечно, пред некој ден,
зближувањето меѓу Италија и Југославија.
Им должам неколку дополнителни објаснувања на моите англиски
читатели, кои ги интересира вистината, како и моите француски
сонародници, во однос на овие понови случувања.
Не смееме да си дозволиме да бидеме хипнотизирани од германското
прашање. Германската опасност, која некои се преправаат божем ја откриле за
време на последните неколку седмици, не се створи преку ноќ; таа постои
веќе неколку месеци и сите европски влади знаеја за неа.
Оваа опасност може да ги фрли во сенка, но не и да им ја намали
тежината на балканските проблеми, кои се произлезени од измамничкиот и
насилен мир од Трианон. Напротив, германската опасност само ги надразнува
балканските проблеми, затоа што сега народите што се жртви на лажни
примирја и на кои правдата им била одречена цели шеснаесет години, знаат
каде да одат да ја бараат – и тие одат таму!
Да ги разгледаме гореспоменатите настани еден по еден.
Народите на Франција и на Англија никогаш не го разбраа значењето
на државниот удар што се случи во Софија во мај 1934 година, бидејќи мошне
итрата српска пропаганда ја изопачи вистината. Вистината е дека кога
разбраа Бугарите, преку откривањето на тајните Протоколи на Балканскиот
пакт (чиј текст читателот може да го најде подоцна во книгава), дека
пансрбите одлучиле да го земат првиот упад на комитаџиите на ВМРО во
Македонија како изговор еднаш засекогаш да се справат со организацијата
што ја брани каузата на нивните жртвувани браќа, тие бараа начин да ја
избегнат катастрофата што им се закануваше.
Бидејќи Бугарија немаше армија, единствено што ѝ преостана беше да
се поклони пред барањата на Белград. Бугарија избра понижување наспроти
истребување. Бугарите на платниот список на Белград ја искористија оваа
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ситуација да извршат државен удар. Разбирајќи дека е ова единствениот
начин да ја зачува независноста на неговата земја, како и да си го спаси
сопствениот живот, кралот Борис потклекна. Актуелната бугарска влада е
антинационална влада, омразена од поголемиот дел на населението. Таа се
одржува на власт само преку поддршката од Србија, која се заканува со
интервенција во случај на преврат. ВМРО не е уништена, таа е посилна од кога
било. Пред еден месец во Париз имав едночасовна средба со еден од нејзините
нови предводници. Што се однесува до кралот Борис, тој само го чека
поволниот час за да се ослободи од министрите што му беа наметнати од
страна на Србија. Користејќи ги тешкотиите со кои се соочува Белград во
разврската на смртта на кралот Александар, тој веќе ги отстрани
најкомпромитираните меѓу нив.
И покрај привидот (и јас инсистирам на ова), бугарското национално
расположение не е променето ништо повеќе одошто е намалена пансрпската
нетрпеливост кон Бугарија.
Лудите соништа на белградските империјалисти исто така воопшто не
се изменети. Никој во француските дипломатски кругови не е неупатен за
фактот дека во Белград во јуни 1934 година беше потпишан дефинитивен
пакт меѓу делегатите на нацистите и владата на кралот Александар. Со пактот
е договорено, во размена за неутралност, доколку Германија одлучи да го
спроведе аншлусот, Белград да ја анектира австриска Корчула. Доколку
Италија ѝ даде помош на Австрија, Белград да интервенира против Италија.
Како што може да се забележи, Белград нема да интервенира како сојузник на
Германија, туку како непријател на Италија. Пансрпската политика се темели
токму на овој вид лицемерство.
По атентатот врз канцеларот Долфус, кога Италија мобилизира 50.000
лица во Бренеровиот премин, Србите мобилизираа 100.000 души близу
Марибор, кај границата со Корчула. Србите беа во договор со австриските
нацисти до толкава мера што вториве слободно ја минаа границата
наоружани и цели два месеци вршеа обука во Мариборскиот регион; и по
неуспехот на пучот од 25 јули, поразените нацисти најдоа засолниште во
Југославија, каде што полицијата не отиде понатаму од нивното
разоружување. И тие сѐ уште слободно се движат таму до денешен ден.
Пансрбите од Белград беа директни соучесници во атентатот на
Долфус; исто како што беа соработници во атентатот на Надвојводата во 1914
година и од исти побуди. Тие се надеваа дека ќе профитираат од хаосот, па
дури и од војната. која можеше да биде испровоцирана од смртта на
австрискиот државник. Пансрбите ги обвинија Унгарците дека ги помогнале
атентаторите на кралот Александар. Тие знаеја дека таквото обвинение е
невтемелено, затоа што знаеја подобро одошто кој било зошто и од кого беше
убиен кралот. Но, тие го видоа атентатот како поволен изговор за да ја
уништат Унгарија, поради тоа што таа го попречува пансрпскиот
империјализам.
Англискиот народ не е запознаен, како и францускиот, дека минатиот
декември Малата Антанта имаше подготвено сѐ за напад врз Унгарија. Тие
сметаа на Франција, да ја неутрализира Италија. Имаше извесни трагични
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сцени во Женева меѓу г. Лавал и чешките и српските делегати. Војната беше
мошне близу тогаш. Поведенијата на г. Ентони Иден, на италијанскиот
делегат, барон Алојси, и на г. Лавал (кој искрено им соопшти на Јевтиќ и на
Титулеско дека француската јавност нема да прифати да отпочне војна под
овие услови), немаше да ја спречат потенцијалната катастрофа доколку не се
случеше една неочекувана интервенција. Ова дојде од Полска, која го
информира г. Лавал дека доколку Србите и Чесите ја нападнат Унгарија,
полската армија ќе ја нападне Чехословачка.
Само ова спречи војна минатиот декември.
Што се однесува до убиството на кралот Александар, тоа беше
подготвено од страна на хрватски патриоти. До Марсеј, Кралот веќе на десет
наврати беше успеал да не биде жртва на атентат по неговиот живот. Него
Хрватите го сметаат за одговорен за режимот на терор под кој тие страдаат и
кој е незамислив за правдољубив Англичанец, како што ќе може да се види на
страниците што следуваат. Цела Хрватска и цела Словенија се решени да се
ослободат од злосторите на тиранијата што им виси на вратот. Тие се решени
да се отцепат од пансрпската експлоатација, чии невини жртви се. За време на
погребот на кралот Александар, француските весници пишуваа беседи за тоа
како целото население паднало во плач и липајќи покрај железничките пруги
(јас ги имам посведочено солзите на Французите што ги читаа овие описи), ги
поздравувало моштите на нивниот „мил суверен“. Објавуваа и фотографии.
Беседите беа измамнички, какви што беа и фотографиите.
Всушност, полицијата и пансрпските организации го беа мобилизирале
населението во своите села, ги спроведоа насила до станиците и во градовите,
и им наредија да плачат, да липаат и да фрлаат цвеќиња.
Меѓутоа, Хрватите и Словенците ги покажаа своите искрени чувства во
оваа пригода. Во Загреб, додека толпата дефилираше (по наредба) пред
кралскиот ковчег, кој беше покриван (по наредба) со цвеќиња, вдовицата на
големиот патриот Стјепан Радиќ, јавно плукна на ковчегот. Српските цензори
превидоа една слика, која се појави во весникот „L’Illustration“, и која
прикажува Словенци кои, стоејќи зад полицијата, се кикотат и се туркаат со
лакти додека се спушта ковчегот.
Континуирани нереди, кои се сведуваа на обиди за револуција, се
одвиваа последните пет месеци од едниот до другиот крај на Хрватска и на
Словенија. Оние во Загреб, Брод и во Љубљана беа ужасно крвави. Во Брод
повеќе од 25.000 селани ги нападнаа српските трупи, кои пукаа на цивилите
со митралези.
Атентаторите на Кралот од страна на петте милиони Хрвати и
Словенци се сметаат за јунаци. Пансрбите побараа од француската влада да го
„намести“ судењето на атентаторите и однапред да ја гарантира нивната смрт.
Нивните барања беа одобрени и сите документи неопходни за нивната
одбрана, сите документи што го разобличуваат крвавиот и корумпиран
режим, кој Кралот го одобрил и го благословил во Хрватска и во Словенија, се
изземени од судското досие. Во Марсеј српската тајна полиција, составена од
потврдени поранешни робијаши, ги застрашуваше сведоците и тесно го
следеше испитувањето, во кое делегатите и припадниците на српската Бела
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рука учествуваат на најскандалозен и нелегален начин. Може да се рече
однапред, и тоа го тврдам со тешко срце, дека судењето ќе биде пародија на
правдата и дека ќе биде сторено сѐ за да се замолчат слободните луѓе, кои ќе
се обидат на поротата да ѝ ја кажат вистината за причината за убиството на
Александар Караѓорѓевиќ.
Можам да потврдам, и имам сознанија од апсолутно одговорен
француски извор, дека француската влада му ветила на Белград дека
обвинетите ќе бидат осудени на смрт и ликвидирани по итна постапка. Тоа
веќе би било сторено (зашто сѐ беше подготвено за судењето да почне на
крајот на март), доколку одбраната не се беше жалела до Врховниот суд во
врска со извесни прекршувања на законот од страна на истражниот судија.
Дотолку повеќе што потврдувам дека осудените (кои не беа во Марсеј
на 9 октомври 1934 година) се сметаат за одговорни не само за смртта на г.
Барту туку и за смртта на две жени убиени во близината на кралската кочија.
Но, филмот снимен на денот на атентатот докажува дека ниту министерот
Барту ниту двете жени не биле убиени од страна на атентаторот. Ова е
несомнено причината зошто обвинителите одбиваат да ѝ дозволат на
француската јавност да го види филмот и самата да донесе суд. Што се
однесува до мене, јас бев предупреден од официјален извор дека ќе бидам
убиен доколку продолжам со моите настојувања да сведочам на судењето.
Извесни луѓе, кои му веруваат на сето она што го читаат во
францускиот печат, ќе речат дека дошло до зближување меѓу Белград и Рим.
Во пресрет на германската закана, Србите и Италијанците ја забораваат
својата стара омраза и мудро го слушаат францускиот совет за помирување.
Значајни разговори беа разменети во Белград пред три недели меѓу
специјалниот италијански амбасадор и принцот регент Павле. Разговорите,
особено дипломатските разговори, се само празнословие. Единственото што е
суштинско во животите на поединците, како и во животите на народите, се
фактите.
Но, фактите што го создадоа нетрпението меѓу Италија и Југославија сѐ
уште постојат. Тоа се италијанските претензии на балканските региони околу
Јадранот кои се населени со Италијанци, а кои му беа дадени на Белград
(спротивно на Лондонската спогодба од 26 април 1915 година) и пансрпските
претензии за Венеција, Истра и Риека.
Белград знае дека Италијанците никогаш нема да дозволат Србите да
ги анектираат Бугарија, Албанија и австриска Корчула, а Белград е решен да
ги заземе.
Рим е искрен, Белград не е. Рим потчинува сѐ на желбата да ја отстрани
германската закана; Белград (кој е прогермански настроен, зашто смета на
германска помош да ја уништи Италија) ги крие своите симпатии кон
Германија со цел да ги одржи своите добри односи со Франција, која овој пат е
во согласност со Италија. Многу е важно читателот да ги следи
последователните настани со најголемо внимание.
Воопшто нема сомнеж дека Германија денес претставува закана! Но, тоа
е наша вина – вина на оние што во 1919 година не се двоумеа да склучат мир
заснован на „апсурдност, насилство и лицемерие“. Германските барања за
52

еднаквост на правата се исправни, исто како што се исправни и барањата на
другите поразени држави – Унгарија, Австрија и Бугарија.
Но, за да се избегне оваа закана, Англија, Франција и Италија не треба
да избрзаат во онаа друга крајност, која нѐ води директно кон војна: по
инспирација на Бенеш и на француските политичари што го делат неговото
мислење, тие препорачуваат опколување на Германија – она исто опколување
што доведе до војна во 1914 година.
Тука лежи смртната опасност.
Се плашам дека надворешната политика на Велика Британија, која ќе се
обиде да го зачува мирот преку пактови и признавање на правата на
поразените нации, ќе се материјализира премногу доцна. Доколку таа
продолжи со своите колебања, неспособна да се одлучи меѓу Франција, која
извикува МИР, додека негува предизвикувачи на војна, садисти и угнетувачи
меѓу своите приврзаници, и Германија, која воскреснува моќна и пркосна од
својот версајски гроб (и готова да им даде помош на оние помалку среќни
народи, кои се оковани со синџирите на Трианон, Неили и Сенжермен), тогаш
ќе има војна. Доколку таа се врзе со Русија, Франција и Малата Антанта пред
да се спроведат овие исправки, во обид да го зачува неправедниот мир, кој
брзо се ниша и се дроби, тогаш ќе има војна. Доколку таа се врзе со
макијавелистичкиот Бенеш и пансрпските угнетувачи и предизвикувачи на
војна, во тој случај ќе избие војна.
Ние малкутемина што разбираме, во оваа Европа толку жолчно
обременета од пустошот на војната и од ужасот на неправедниот мир, се
вртиме кон Англија со прашањето:
„Дојде ли времето вие да се изјасните?“
Само Англија може да одговори.
Париз
5 април 1935 година

Анри Поци
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I
ОПАСНОСТА
ВО ЕВРОПА повторно ќе има војна! Бурата ќе дојде од Балканот – тоа
историски лесно запаливо гнило дрво на светот, кое сега е направено уште
полесно запаливо со придодавањето на хрватските, македонските,
унгарските, словенските и далматинските територии кон Србија, под името
Југославија.
Јас имам мнозина пријатели во Србија, но по јули и декември 1923
година не можам ниту од нив да ги сокријам своите стравувања од
претстојниот пекол.
Југославија се роди од хаосот на Големата војна, во бура од акламации,
но, сепак, никоја од аспирациите и амбициите поради кои Србија влезе во
војната не се веројатни дека ќе се остварат: таа неодоливо се лизга кон
амбисот на неизвесноста, а Французите се врзани за неа со челичен синџир.
Дури и десет години наназад беше лесно да се согледа дека нешто ја
стега Југославија за гушата. Но, во годините што следуваа стисокот сѐ повеќе
се затегна, по мое мислење од страна на диктатурата што се воспостави од
кралот Александар Караѓорѓевиќ. Диктатурата, колку и да има привремени
успеси, мора неизбежно да го затруе југословенскиот организам. Дали е или
не е излечиво труењето е прашањето на кое се обидов да најдам одговор за
време на двата месеци што ги минав во Југославија, Бугарија и во Централна
Европа.
Белград вели: „Тешкотиите низ кои минуваме не се ништо повеќе од
прости растечки болки. Тие самите по себе ќе исчезнат кога ние ќе ги
сузбиеме нивните основи, односно, кога ќе го завршиме материјалното и
моралното обединување на нашата држава и кога дефинитивно ќе ги
доведеме нашите внатрешни и надворешни непријатели во состојба на
импотенција.“
Противниците на диктатурата велат: „Нема лек: оние што ја зграпчија
власта во денешна Југославија, и кои се одржуваат на власт по пат на
нечовечко насилство, ја водат земјата, а со неа и Европа, кон крвава
катастрофа.“
Меѓу оние што ги застапуваат овие две различни гледишта лежи
бездна, која секојдневно расте, а сите оние Европејци што се во контакт со неа,
ова добро го знаат. Обичниот граѓанин не го знае ова, затоа што печатот се
држи надвор од внатрешните кругови.
А, да! Печатот спроведува „специјални истраги“ на условите во
југословенското општество. Но, што изнесоа тие? Кој „специјален посредник“
привлече внимание кон окупацијата на половина Југославија од страна на
војската и на полицијата, регрутирани од другата половина; војски што не го
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зборуваат дури ни истиот јазик како и нивните „сонародници“ во
окупираните области?
Во кој европски весник може да се прочита дека во сите градови во
Хрватска (дури и во Загреб, престолнината на Хрватска) мораше да им се
забрани пристапот во кафетериите во сопственост на Хрвати на сите војници
поради ужасните тепачки што постојано избиваа меѓу Хрватите и Србите?
Во ниту еден!
А, истовремено, само да знаеше Европа дека е секое нејзино катче
врзано со финансиското и со политичкото единство на Југославија.
Знам дека сум во опасност да бидам обвинет дека преувеличувам од
страна на оние специјални дописници, кои минале пријатни ден-два во
придружба на локални српски владини агенти, од оние специјални пратеници
кои биле прошетани меѓу средовечните сараевски жени и нивните жигола,
или крај древниот далматински камен кеј.
Колку би сакал тие да имаат право!
Но, опасноста кон која врви Европа преку Југославија е смртна опасност.
Сѐ што задира и ѝ се заканува на Југославија задира и ѝ се заканува и на
Франција; зашто воено и политички, по 1918 година, судбината на Франција е
врзана со онаа на Југославија.
Не може да се случи катастрофа на Балканот без да биде во неа
вовлечена и Франција, а со неа и Европа, а Балканот не го очекува ништо
друго освен катастрофа!
Овој факт не смее да се заборави.
*

*

*

*

*

Југословенската граница ја минав во предзорската темница и значајно е
да се спомене дека првиот човек што го видов откако влегов во Југославија
беше војник, делумно затскриен зад грмушка, со рацете скрстени врз пушката.
Тој беше припадник на групите што држат стража на железниците, мостовите,
свртниците, тунелите и станиците. Видов илјадници вакви патроли на патот
помеѓу Сисак и Љубљана, и од Загреб до Сараево: цели полкови опремени за
бојно поле; пушки на готовс, ремени заредени со куршуми.
Тие буквално го преплавија меѓународниот воз. Испрашуваа,
верификуваа, претураа и пребаруваа. Ни беше забрането да излегуваме од
кабините. Бевме третирани како криминалци. Војници со бајонети фиксирани
на пушките правеа детални инспекции на возот, од едниот крај до другиот.
Секое куферче, торба, кутија за шапка, крошна со храна, секоја клупа, секое
перниче, секоја преграда, покривот, подот и секој федер, дури и поставите на
облеката беа детално прегледани, превртени и озвучени. Сите странски
весници беа конфискувани.
„Што бараат?“ – го прашав чуварот.
„Бомби!“ – просто ми одговори тој.
Наскоро потоа во Загреб ми беше речено дека незадоволниците биле
поактивни и посмели од кога било. За помалку од една недела повеќе од
дваесет и две железнички коли биле демолирани со бомби на словенечките
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пруги, четиринаесет на хрватските. За еден месец повеќе од педесет бомби
биле откриени под вагоните со јаглен или во куќиштата на локомотивите. Не
само имот туку имало и човечки жртви. Три жандармерии биле разнесени со
динамит! Една од овие бомби што сега ги користеа терористите ми беше
дадена за инспекција во една мала загрепска кафетерија. Не беше произведена
од комунистите, туку од хрватски и словечки револуционери во Австрија. Го
имаше истиот облик и големина на кутија цигари – наполнета со ужасно
силен нов експлозив, евтин и лесен за ракување.
Ми беше дадена точната формула на нејзината содржина, а еден
службеник на хрватската железница дури и ми објасни како да ја употребам.
Нема да биде од јавен интерес да ги споделувам тие детали тука.
А, какква е оваа словенечка земја, каде што бајонетите блескаат и
војните кучиња се напрегаат? На северот бледомодри планини, извонредно
богата вегетација и разновидни, прекрасни шуми и безброј врутоци цртаат
слика на чисто волшепство. На југ блесокот на сонцето ги прави речиси
неверојатни.
Но, при навлегувањето во Хрватска, пејзажот се менува малку по малку,
бујната нерамна природа се заменува со трезвената земја, која, иако
прекрасна, добива уреден, цивилизиран карактер.
Шумите се помалку обилни; пространите рамнини се протегаат во
далечината, населени, плодни и целосно посветени на земјоделска
експлоатација; величествените и диви карпи, кои насекаде ги пробиваат
словенечките шуми и степи, сега исчезнуваат. Одвоени од мали кластери и
зелени живи огради, ливадите, каде што пасе блескав добиток и големи стада
коњи, присетуваат на богатството на фармите на француска Нормандија.
Бескрајни лозја, прошарани со илјадници овошни дрвја, ги покриваат
заоблените ридови од црвена почва. Пространи села ги опираат своите куќи
со црвени покриви околу ниските цркви со високи, извиени камбанарии.
Помеѓу неизмерните ниви посадени со пченка и сончоглед, шеќерна репка и
жито, големите фарми се кријат во зеленилото на богатите овоштари. Во сите
насоки, преку покриви и ниви, мрежа на електрични жици сјае во блесокот на
сонцето. Широки патишта што минуваат низ нови челични мостови
изобилуваат насекаде, и целата сцена одразува снага, богатство, индустрија и
уредна цивилизација.
Меѓутоа, тука уште повеќе одошто во Словенија на патиштата и на
коловозите што се протегаат низ земјата, на селските плоштади, покрај
железничките пруги, близу мостовите крај кои жените ги белат платната во
изобилните води на врутоците, насекаде има вооружени војници,
надворешниот и видлив знак на диктатурата. Убавината, изобилството и
индустријата тука се под опсада!
Нашиот воз застана на една мала станица и, како што седев љубопитно
набљудувајќи пешадиски одред подготвен за марш како се оддалечува по
улицата, еден глас ми шепна во увото: „Српска војска“.
Како воопшто да требаше да ми се објасни! Како да не беше доволно да
се видат тие суви, еднообразни лица, со блиско расположени очи и
надвиснати мустаќи! Сите до еден од Стара Србија. Така беше низ цела
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Хрватска: српска стража на секоја милја по железничката пруга; српски
жандарми и полиција ги претресуваат возовите патролираат по земјата;
српски офицери ми го проверуваат пасошот трипати во рок од шест часа;
српски коњаници подоцна ми ја запираат колата со заповеднички знак.
Ниту Хрват ниту Словенец под оружје, ниту во униформа ниту да
сподели барем миг во сета оваа помпезност и моќ, и покрај тоа што една
третина од југословенската армија е сочинета од Хрвати и Словенци.
Хрватските војници се меѓу најдобрите во Европа по својата дисциплина,
издржливост и воен дух, но тие ја служат својата воена обврска далеку од
татковината – или во Македонија или во Шумадија, отаде Белград.
„И тоа се претпочита“, ми рече полковник Т. за време на вечера со
извесни пријатели Срби во хотелот „Еспланада“. „За десетина години оваа
генерација ќе биде заменета со нова генерација, која коренито ќе биде
‘србизирана’: тогаш ќе можеме да дозволиме локална регрутација. Дотогаш е
невозможно! Младите Хрвати сѐ уште се обвиени со предвоениот идеализам!“
Сите значајни државни службеници се Срби од Стара Србија. Го
споменав ова на еден хрватски трговец кому му донесов писмо од Париз. Му
посочив дека не само што сите значајни позиции се пополнети со Срби туку
тоа е случајот и со сите оние државни работи од управен, надзорнички или
информативен карактер.
„Тоа не е ништо“, рече трговецот. „Доколку погледнете на поштенските
и телеграфските услуги, ќе видите дека секој службеник, до последен, е
припадник на полицијата. Сите мои писма, без исклучок, се отвораат пред да
дојдат до мене.“
„Ориент експрес“ патува приближно дваесет часа од Милано до Загреб,
во срцето на Хрватска. Од Загреб до Белград потребни се седум часа. Меѓутоа,
разликата, морална и материјална, е поголема меѓу Загреб и Белград одошто
меѓу Загреб и Милано.
Тука лежи коренот на сета неволја на овој балкански Белград и на овој
европски Загреб. Југославија е сцена на конфликт меѓу два менталитета и две
цивилизации, меѓу кои не може да има мир, освен по пат на меѓусебна добра
волја, трпеливост и реципроцитет во лицето на заедничкиот предизвик.
Заемното пополнување на насилната енергија на Србија и културниот
интелект на Хрватска можат да се спојат кон постигнување големи работи.
Тие имаат можност помеѓу Јадран и Дунав да изградат величествен споменик
на светскиот мир – нација на јужните Словени.
На оваа нова нација Србија би требала да биде нозете, а Хрватска умот.
Но, наместо тоа, Југославија е случај на едно неприродно вјаремување на
различните, кои, поради нивниот лажен сојуз, брзо стануваат огорчени и
непомирливи непријатели.
Овие два народи се типизирани во своите главни градови. Загреб по
својата атмосфера, урбанистички план, по своите куќи, цркви и дуќани,
кафетерии и хотели е сосема западен. Белград, и покрај својата повоена
трансформација, својот модернизам и извонреден раст во населението,
останува источен град. Векови варварска доминација, дополнети со
азијатските и словенските влијанија, го обремениле Белград со балканизмот.
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Србите се Балканци до срж.
Колку е поразличен Загреб и сета хрватска земја! Нивните пространи и
солидни куќи, овоштарници и ливади, како и добро зачувани градини, се
споменици на методот, хармонијата и интелектот, ползувани на секој чекор!
Замислете ги, тогаш, овие два завојувани менталитети фрлени во
пилотската кабина на една држава. Србинот, облиен со словенски мистицизам
и османлиска бруталност; Хрватот, еманципиран низ долгата асоцијација со
Западниот свет. Единството под такви околности е само празен сон. Можеби
тоа и ќе беше возможно: Хрватите, отцепени од Унгарија по Војната, која
близу десет века им беше речиси втор дом, беа подготвени да го заборават
минатото и да се заложат за градење нова иднина во соработка со Србите. И
покрај фактот што нивните словенски предци се изгубиле во маглата на
времето, невозможни да се откријат со течението на вековите, Хрватите беа
подготвени и расположени, во име на потомството, да ги воскреснат.
Ентузијастички се прогласија за јужни Словени. Се нарекоа Југословени, и во
тоа беа срдечни и искрени.
За жал, Србите мислеа поинаку!
Пашиќ, кому му се припишува генијот на Бизмарк, но всушност,
политичар опседнат со српштината и со вештина на џамбаз, знаеше дека
неговите сонародници размислуваат поинаку. Неговиот живот беше посветен
на величеството и славата на Србија. Тој беше трескавиот визионер што
започна да ја тркала топката во насоката во која денес таа сѐ уште се тркала –
кон војна.
Тој виде, како и другите белградски старешини на крајот на Војната,
дека српските територијални придобивки значат извонреден личен профит;
можност за измама и за пљачка. За нив Хрватите не беа одамна изгубени браќа
на кои треба да им се посака добредојде назад во домашното јато, туку овци
што своеволно се нудат за стрижење. За нив Југославија никогаш не беше
српско-хрватско-словенечко кралство на кое случајно налетаа, туку просто,
зголемена Србија!
И – ништо повеќе!
Истото брутално слепило е на сила и денес. Ниту еден Србин не зборува
за Југославија и за Југословени. Тие исклучиво зборуваат за Србија и за Срби.
Хрватите, лишени од административните права што ги уживаа под
Унгарија, веднаш протестираа, и Словенците им се придружија, но српските
магистрати и агенти ги плеснаа по рацете. До почетокот на 1920 година
Хрватска и Словенија беа потресени од жестока политичка агитација против
српската доминација.
Белград стана сѐ побрутален. Хрватските и словенечките селански
организации, ’рбетот на опозицијата, беа прогласени за нелегални и итно беа
распуштени. Нивните основачи и раководители беа затворени или принудени
да ја напуштат земјата.
Тогаш се воскрена нов поглавар со пламенита душа и бронзен глас.
Стјепан Радиќ!
Радиќ беше створен од нуждата на времето. Но, не му беше дозволено
премногу да ја оспорува моќта на Белград. Приведуван, осудуван, ставан зад
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решетки, тој, сепак, ја фрли сета своја огромна личност зад каузата и ги
поттикна сонародниците до таква треска што кралот Александар, со цел да
избегне востание, понуди примирје и го назначи Радиќ за министер. Тоа беше
во јуни 1925 година. Низ службата на Радиќ Хрватите и Словенците повторно
се видоа себеси на прагот на политичката правда. Но, нивната радост беше
предвремена, зашто во јуни 1928 година Радиќ падна во југословенскиот
парламент, смртно ранет од куршумот на пансрпски пратеник, а шест месеци
подоцна дојде државниот удар, особено насочен кон Хрватите и Словенците,
со кој дојде крајот на парламентарната демократија во Југославија чија
последица беше воспоставувањето диктатура.
И сега, по шест години од овој режим, потиснати од нови и незапирливи
даноци, под чизмата на армијата, потиснати, но не прекршени, Хрватите
сонуваат за слобода од Србите. Тие се нација на одметници. Нејзините
одметнички банди (универзитетски студенти, работници, селани) талкаат од
граница до граница, борејќи се со српските доброволци и војници,
детонирајќи воени пунктови и државни згради, убивајќи жандарми.
Во горите и шумите секојдневно се води безмилосна герилска војна. Од
јули 1932 до февруари 1933 година беа уништени преку 20 поштенски и
жандармски станици, а бунтовниците дадоа преку 300 жртви.
Сонот за обединето јужно славјанство овена и умре во последните шест
години, и сега неговиот труп смрди по должината и ширината на Европа.
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II
МИСЛЕЊЕТО НА ЕДЕН ВОЖД
ОВОЈ српско-хрватски судир го загрозува самиот опстанок на Југославија. Оној
ден кога Хрватите и Словенците ќе се отцепат, Југославија ќе ја снема од
картата. Србија, лишена од речиси петте милиони нивни жители и ресурси,
повторно ќе стане мала нација на помалку од десет милиони жители, од кои
два милиони, Македонците и Унгаро-германците од Банат, ѝ се смртни
непријатели. Српската воена моќ нема повеќе да биде политички пион во
европската игра што ја игра Франција, имајќи ја Србија како свој сојузник. А.
штом се наруши рамнотежата на играта, Господ знае каде ќе завршиме.
Со ова на ум, во повеќе наврати се прашував дали е во интерес на
Југославија, на Франција, на Европа, да се постигне помирување на овие
воинствени народи. Им го поставив ова прашање на моите српски пријатели.
„Оди зборувај со д-р Трумбиќ“, ми рече еден прочуен доктор, повереник
на кралот Александар. „Тоа е лидерот на хрватската опозиција. Тој не е
љубител на Белград, но Белград го почитува. Тој ќе биде непристрасен колку
што може да биде некој во оваа држава.“
Немав мака да дојдам до интервју. Д-р Трумбиќ живееше во студен,
аскетски апартман, под стража на полицајци во униформа и во цивилна
облека.
Не губев време во поставувањето на моето прашање.
„Вистина ли е, господине министре, како што вашите сонародници во
Париз и Женева претендираат, дека не постои возможност за антанта меѓу
владата во Белград и населенијата на Хрватска и Словенија?“
„Никаква!“
„Никаква, господине министре? Денес можеби не, зашто страстите на
двете страни се премногу возбудени, но утре, доколку се преземат потребните
чекори за помирување?“
„Тие нема да бидат преземени!“
Со дланките на колената, со боја на неговото лице на слонова коска, д-р
Трумбиќ ми одговори со мачен тон, нагласувајќи го секој слог.
„Тие не можат да бидат преземени“, продолжи тој по миг пауза, за кое
време, со очите половина затворени, се чини медитираше на своите зборови.
„Дури и претставниците на Белград да посакаат смирување, ниту еден Хрват,
ниту еден Словенец, по сето она што го имаат претрпено, нема да може да ја
прифати понудата. Доколку, пак, ние го посакаме таквиот чекор, Србите, чија
суета никогаш нема да признае дека нивниот противник може да е во право,
никогаш нема да се согласат на такво нешто“.
„Ве молам да го кажете ова, господине, и да им го пренесете на сите
ваши сонародници: меѓу нас и пансрпската камарила, која денес управува со
Југославија, не е во прашање сила, зашто тие се далеку посилни, туку се
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работи за прашање на време, прашање на трпение, дури да дојде денот кога
сметките ќе се расчистат.“
„Вие ќе го убиете единството на Југославија“.
Д-р Тумбиќ скокна од својата фотелја, преобразен од бес.
„Единството на Југославија! Такво нешто никогаш не постоело! Постои
Србија, која ги заспоседна Хрватска, Словенија, Банат, Македонија, Црна Гора,
Далмација и други, и која четиринаесет години се обидува да ги претвори во
српски провинции. На почетокот, сѐ додека Пашиќ беше во можност да ја
наметнува неговата волја, работите беа подобри. Тој немаше повеќе љубов
кон нас одошто остатокот од Белград, но тој ги одмери последиците од
отворен конфликт со нас. Тој настапи тајно, со еден вид подземно дејствување.
Тогаш тие ѝ дадоа привид на форма, но по гласањето за уставот за
обединување (Видовданскиот устав, заб. Д.П.) во 1921 година, сето тоа заврши;
претставниците на Белград станаа убедени дека никој не може да им застане
на патот и затоа тие повеќе не се преправаат.“
„Тие ги тргнаа настрана традициите, обичаите, локалните слободи –
сето она што со векови ги сочинуваше квалитетите, маните, разноликите
карактери на нашите различни народи. Србизацијата оди до екстремност во
име на националното единство. Тоа единство, господине, е единство во
надолна насока. Тука неписмените командуваат со образованите; имбецилите
командуваат со интелигенцијата. Секој во Југославија, било да се работи за
Далматинец, Унгарец, Хрват или Македонец, мора да мисли, да говори, да се
моли и да љуби на српски. Додека се тука може дури и да наложат предбрачни
уверенија со кои ќе се потврдува дека идниот брачен пар може да каже на
српски, со белградски акцент: ‘Љубим те!’ за бракот да може да биде заверен.
Ќе видите, ќе дојдат и до тоа дереџе!“
„Југославија никогаш не постоела освен на хартиените банкноти,
поштенски марки и во официјалните документи. За осум милиони
таканаречени Југословени зборот ‘Југославија’ е само синоним за угнетување,
страдање и интелектуално и морално понижување.“
„Знаете што беа Хрватска и Словенија пред Војната! Теоретски, тие ѝ
беа потчинети на Унгарија, но всушност, тие беа автономни. Нивната култура,
нивната цивилизација ги направи еднакви со која било западна земја.
Нивните богатства и просперитет беа прочуени. Чесноста, политичката
концепција на нивната администрација и посветеноста на јавниот интерес ги
направи елитни помеѓу елитата. Корупцијата на Србите, од друга страна,
измамништвото и неспособноста на нивните службеници беа предмет на
потсмев во Европа: тие нам ни го наметнаа тоа. Тие беа решени да ги уништат
нашите богатства, плодовите на нашиот труд и памет, одејќи дотаму што
наметнаа застарени законски решенија врз нашите кооперативни банки – кои
беа предмет на восхит на европските технократи.“
„Ова, господине, е она што го означува единството со Србија за
Хрватите и Словенците само од економска гледна точка.“
Поранешниот министер за надворешни работи на српско-хрватскословенечкото кралство неспокојно чекореше по собата како лав во кафез. Тој
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зборуваше со искршени реченици, нагласувајќи клучни зборови, повторувајќи
ги тивко, како да си зборува со самиот себеси.
„Да се преправаме дека создадеме крајно централизирана држава,
унифицирана во нејзиниот јазик, обичаи, нејзиното граѓанско и фискално
право, како што е случајот со Англија, на пример, или со Вашата држава, од
нација сочинета од набрзина соберени фрагменти и залаци, каква што е
нашата монархија – каква глупост! Каква бесмислена суетност!“
„Децентрализацијата, а не централизацијата треба да биде на дневен
ред во Југославија. Управителите требаше да ја помогнат постојната состојба,
преку создавањето на четири до пет административни центри, оние што ги
создала историјата: Белград за Србите, Љубљана за Словенците и
Далматинците, Загреб за Хрватите, Сараево за Босанците, Скопје за
Македонците. Централна влада сочинета од претставниците на секој регион,
од секоја националност, која, нормално, би била ситуирана во Белград, ќе
можеше да решава за заедничката судбина. Обединувањето тогаш ќе се
случеше несвесно, народните обичаи на секоја националност на тој начин би
биле зачувани и би биле напуштени само оние кои ги налага заедничката
добросостојба“.
„Како еден вид Швајцарија, господине министре?“ дофрлив.
„Ако сакате, да! Дури и нешто како вашата Франција пред Револуцијата,
кога легислативата и централната администрација под кралот дозволуваа
коегзистенција со провинцијалната легислатива и администрација.“
„Можеби би било возможно, господине министре, да го постигнете овој
идеал во иднина…“
„Премногу е доцна, господине!“ ме пресече Д-р Трумбиќ. „Премногу
доцна; со сета огорченост, сета измама, сета омраза зачната од постапките на
кликата на аспиранти и платеници, кои четиринаесет години ги
тиранизираат и ги експлоатираат сите оние што не се нивна крв. Она што
авторите на државниот удар од јануари 1929 година го посакаа не беше да се
одбрани принципот на национално единство, кое, наводно, било загрозено од
страна на Хрватите. Не! Тоа е само измамнички аргумент наменет да го
оправда непростливото погазување на заклетвата дадена од кралот
Александар пред западните демократии, а особено пред Франција. Тоа е
дипломатска лага. Вистинската цел на диктаторите беше да се овозможи
погубувањето на сета цивилизација и култура што не е нивна, која, впрочем, е
најинфериорната од сите народи. Во поправните домови затворските
стражари работат по сопствен ќеиф, а Југославија во изминатите неколку
години не е ништо друго освен затворски логор“.
„Доколку не ми верувате, појдете и зборувајте со Унгарците во Банат,
кои Србите ги малтретираат како што тие никогаш не биле малтретирани од
Турците; појдете и зборувајте со Македонците, кои долго време беа изложени
на такви тортури што јас одбивав да верувам дека е така и кои ќе ја
посрамотат Србија во очите на светот оној ден кога ќе се објават. Зборувајте за
антанта со населенијата на Хрватска и Словенија, со Италијанците на
јадранскиот брег, со Црногорците, со Босанците, кои се прогонувани,

63

пљачкани и погубани од српските служби и од полицијата – зборувајте со нив,
па видете какви одговори ќе добиете.“
„Не! Тие претераа. Поради тоа што ние се осмеливме да инсистираме да
го добиеме нашиот удел во државната администрација, во која
интелектуално, морално и материјално ние несомнено ја сочинуваме
елитата. И, поради тоа што се осмеливме да го осудиме срамното
расипништво и грабежот на една расипана влада, белградската гарнитура ни
наметна тиранија што ние, како слободоумните луѓе, одбивме повеќе да ја
поддржуваме“.
„Корумпираноста и мрзеливоста на турските власти ја уништија
султанска Турција. Тие се надминати од овие српски администратори, кои ни
се наметнати насила. Од највисоко до најниско ниво, сите се продаваат; сите
тргуваат со своите овластувања. Тие воопшто не се мачат да го сокријат тој
факт, зашто се водат по примерите на министрите, меѓу кои нема еден што не
зема провизија од цивилните и од воените набавки. Вашите големи
француски претпријатија за муниција, авијација и јавни работи знаат нешто за
овие практики!“
„Вие сте премногу строг со белградските управители, господине
министре!“ јас укажав.
„Строг? Но, дали знаете, господине, да наведам само еден пример, дека
никој во Југославија, со исклучок на неколку лица, Срби, кои ги добија и ги
провалија, не ја знае точната сума што ѝ ја плаќа Германија на Југославија на
име воени репарации?“
„Не ми верувате? Добро, тогаш земете да се занимавате со следењето на
овие исплати во југословенскиот буџет! Нема да најдете ништо или ќе најдете
приближно ништо! Овие пари се сметаат од нашите српски лидери не како
заеднички имот на нацијата, туку како воен плен што им припаѓа само ним.
Тие ги ползуваат овие средства за одредени тајни потреби на Србија;
конкретно за финансирањето на пропагандата што се води во странство.
Колку е лесно! Тие не одговараат никому освен себеси.“
„А, што е со заемите од Франција, особено оној од 7,5 %? Што е со
заемите кои вашето Министерство за финансии ѝ ги одобри на Југославија?
Дали сте свесни дека девет десетини од парите се ползуваат исклучиво во
Србија, без парламентарна контрола, и без одговорни оправдувања? Тоа е
вистина, Ви се колнам, а пак, сите ние – Хрватите, Словенците, Далматинците
и Македонците, треба да ги враќаме; впрочем, прашање е дали тие воопшто
некогаш ќе се исплатат, зашто, Ви велам искрено – и Корочец, Мачек,
Превичевиќ, Спахо и Будак, сите лидери на нашата национална опозиција, ќе
Ви го речат истото – дека оној ден кога ќе се ослободиме од Србите, ќе се
одречеме од сите овие заеми.“
„Актуелните даноци нѐ здробуваат. Пресметани во злато, тие се
приближно четири до пет стотини проценти повисоки одошто оние што ги
плаќавме како потчинети на Унгарија и често се десетпати повисоки од
даноците што ги плаќаат Србите. Но, државната потрошувачка речиси
исклучиво им е посветена на српските железници, на земјоделството,
трговијата, индустријата и државната администрација. Нас нѐ стрижат како
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овци. Можам да ви кажам дека многу скапо плаќаме за почеста да се
нарекуваме Југословени!
„Но, господине министре“, му реков, „Србите го имаат правото да речат
дека нивната земја, бидејќи беше урнисана од војната, опљачкана и
испразнета од ресурсите за време на четирите години непријателска
окупација, треба да го добие приоритетното внимание на централната влада
пред вашата земја, која, природно, не настрада во Војната.“
Д-р Трумбиќ, кој чекореше кон прозорецот, застана отсечно:
„А, кој се преправа дека тоа не е така, господине?“ ми рече тој, враќајќи
се да седне до мене. „Јас не! И кој во Хрватска, каде што дури и нашиот
најпрост селанец во себе носи вродено чувство на правдина и правда, би се
жалел доколку оние што ни ги земаат парите нѐ третираат пристојно и
искрено. Но, прашањата на расипништвото, грабежот и тиранијата се она што
ги крева Хрватите против Србите и ќе ги држи кренати сѐ дури не излеземе од
оваа битка како победници. Силата може привремено да ја потисне правдата,
но правдата секогаш победува над силата, особено кога оние што поседуваат
култура, моралност и цивилизација супериорна на онаа на нивните
угнетувачи.“
„Се надевам дека нема да ги израмните Хрватите, Словенците или
Далматинците, кои вековната културна, морална и интелектуална заедница
со Австрија, Италија и Унгарија ги направила вистински оксиденталци, со
оние полуцивилизирани Срби, оние балкански мелези на Словени и Турци.
Тие се варвари – дури и нивните лидери, чиј оксидентализам не оди подалеку
од нивната фразеологија и кројот на нивната облека! Вие го знаевте Пашиќ!
Тој беше вистински Србин! Ги знаете Маринковиќ, Живковиќ, Лазиќ, Фотиќ?
Дали тие ги имаат истиот менталитет или истата моралност како
државниците на Франција или Германија? Дали Франција или Германија би
толерирала диктатор кој бил убиец на жена? А, сепак, Србија го чести
Живковиќ, убиецот на кралицата Драга. Вакви луѓе се решени да нѐ уништат!
Што може да очекувате друго од нив?“
„Денес во Хрватска, Словенија или Далмација повеќе нема ниту
индивидуална ниту јавна слобода. Ние живееме на ист начин и под ист режим
како и Македонците. Уште малку и ништо повеќе нема да нѐ разликува од
нив.“
„Земете ја, на пример, слободата на печатот. Србите ќе ви речат дека таа
е гарантирана со закон. Тоа е точно! Така е! Првиот член на законот вели:
Печатот е слободен. Но, вториот вели: Оваа слобода е условена од законот…
Нема ништо што ги попречува весниците да ги печатат сите вести – апсолутно
ништо. Но, шпалтата од секое издание мора прво да ѝ се достави на
полицијата и само цензурираната верзија може да се печати. Доколку
весникот не ги испочитува препораките на цензорот, тогаш што е
последицата? Апсење по итна постапка; суспензија на весникот и максимална
казна од три години затвор за уредникот и за одговорниот управник. Дали
сакате пример за слободата што ја ужива печатот? Пред три месеци, по повод
мојот роденден, примив неколку стотици телеграми од мои пријатели од
Хрватска, Словенија и од Далмација. Бидејќи беше невозможно да им
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одговорам на сите поединечно, испратив нота на благодарност до весниците.
Нејзиното објавување беше забрането од страна на полициските цензори под
изговор дека сум се обидувал да испорачам наредба до моите пријатели по пат
на индиректен метод.“
„Бесполезно е да Ви кажувам дека слободата на здружување, слободата
на говор, која ние целосно ја уживавме под хегемонијата на Унгарија, денес е
само сеќавање. Вие веќе го знаете тоа. Единствените луѓе што имаат право на
слободно здружување и право на слободна размена на идеи се српските
имигранти. Та, само пред неколку дена свештеникот Рудолф Јесима беше
осуден на три месеци тешка робија само затоа што му сугерирал на даночен
инспектор дека на селаните од неговиот реон им било потребно мало
одложување на исплатата на нивните давачки. Поради тоа што рекол дека,
според неговото мислење, Загреб бил почист и поуреден град од Белград,
селанецот Антоин Екарта беше казнет со 500 динари; додека друг селанец,
Стипе Тарлиќ од селото Дринска Слатинка, беше осуден на два месеци затвор
од судот во Осиек за критикување на диктатурата.“
„Слободата на индивидуата е изгубена! Политичките судења тука се
случуваат непрестајно, едно по друго. Тие се пародија на правдата, а судиите,
со неограничена моќ, безмилосно применуваат закони што се потсмев за
правото и правдата! Обвинетите се измачуваат и се осакатуваат за време на
нивните ‘испитувања’ до толкава мера што речиси секој од нив мора да се
носи на носилка до нивните сослушувања. Сите добиваат максимални казни
со изолација или принудна работа. Ова значи дека тие се целосно
елиминирани од општеството, зашто никогаш повеќе не им се дозволува да
бидат слободни, туку остануваат во затвор, каде што се лишуваат од храна и
вода секој втор ден, каде што ѕверски се тепаат, се присилуваат на работа до
смрт, се трупаат по осум, десет и дванаесет во влажни ќелии преплавени со
глодари, и таму тие се гушат, притиснати еден со друг. Живеат во гнасотија и
под камшик. Повеќето носат по петнаесет до дваесет килограми синџири. А, за
жените, подобро смрт одошто она што ги очекува во рацете на српските
полицајци и темничари.“
„Елитата на нашата младеж, господине, мора да бега во странство.
Другите се изложени на постојан надзор. Под најтенок изговор, српските
џандари прават упади во универзитетите и тепаат без милост. Извршителите
на диктаторската полиција сите до еден се припадници на тоа одвратно
здружение Нови покрет, филијалата на Бела рука и Народна одбрана, чиј
поглавар е никој друг, туку полковникот што управува со загребскиот
гарнизон; овие компањони ги убиваат без никаква одговорност, и тоа во
самиот центар на градот, сите оние што не им се по волја или кои им
предизвикуваат и најмала незгода.“
„Мојот стар пријател, професор М. Суфлеј, еден од нашите врвни
научници, беше убиен од овие силеџии, а на печатот му беше забрането да ја
објави оваа вест, сѐ дури не беа присилени со наредба и под закана за итно
укинување да ја објават ноторната комуникација, редактирана од д-р
Бедековиќ, началник на загрепската полиција, која тврдеше дека мојот
пријател загинал како резултат на тепачка со некои негови приврзаници пред
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прагот на јавна куќа. Пред помалку од еден месец еден од поглаварите на
Селанската демократска партија беше претепан до смрт од битангите на Нови
покрет во самото срце на Загреб.“
„Вие ги видовте пријателите што ме опкружуваа сношти на терасата на
хотелот ‘Еспланада.’ Тие се припадници на мојот комитет. Тие се свесни дека
мојот живот е загрозен и затоа ме придружуваат кога се движам. Но, тие не
можат да го спречат неизбежното: јас ќе завршам како што заврши мојот
пријател Суфлеј. Ќе ме убијат на некоја раскрсница, или на мојот праг или, пак,
ќе ме депортираат во некое непознато село во Стара Србија, каде што ќе
бидам оставен на милоста на силеџиите и битангите кои ќе бидат задолжени
да ме отстранат. Доколку белградската гарнитура не беше сигурна дека
неговиот атентат нема да предизвика општо востание на католичките
Словенци, д-р Корочец, иако е свештеник, одамна ќе беше убиен; но,
белградските пансрби ќе најдат начин да се ослободат од него! Атентатот
отсекогаш бил нивно омилено политичко средство: кралицата Драга и
надвојводата Франц Фердинанд знаат по нешто околу тоа.“
„Но, господине министре“, реков јас, „доколку Хрватска и Словенија
успеат да се отцепат од Србија, тогаш што ќе прават? Тие се премногу мали за
да опстанат сами. Дотолку повеќе што, на кој начин сметате дека
одвојувањето е остварливо? Како очекувате да ги победите Србите?“
„Ослободувањето“, одговори д-р Трумбиќ, „нема да ни дојде ниту преку
револуција ниту преку војна. Доколку актуелната пансрпска диктатура биде
уништена преку револуција и како производ на тоа се воспостави република,
тогаш ние ќе ја прогласиме нашата независност. Меѓутоа, мое мислење е дека
не е веројатно да се случи револуција уште долго време. Диктатурата, поради
заканата од револуција, ќе бара начин да го избегне нејзиното избувнување
коцкајќи се со меѓународна војна. Дека диктатурата очигледно се готви за
таква војна може да се забележи од провокациите и нападите што се
изведуваат од страна на нејзините агенти против Италијанците во Истра и
Далмација. Доколку дојде до оваа војна, тогаш Хрватите, Словенците и
Далматинците ќе го направат она што го сторија Чесите во 1916 година, а
нивните бегалци во странство, говорејќи и дејствувајќи во името на нивните
сонародници што останале под српскиот јарем, спроти неизбежниот пораз на
Србија, ќе ја објават волјата на своите сонародници да се ослободат од неа.“
„Вие сега само што рековте дека сме премногу мали за да опстанеме
самостојно! Но, ние не предлагаме да бидеме сами, иако сме способни
самостојно да опстоиме, туку иднината што ја замислуваме лежи другаде. Таа
е во голема држава што би се протегала од Јадранот до Полска: голема
федерална република сочинета од Унгарија, Хрватска, Далмација и Тирол,
припоена на Полска. Таа би била непробојна бариера на панславизмот – за кој
вие Французите сте целосно несвесни дека претставува смртна опасност за
оксиденталната цивилизација. И, конечно, економски би ја обновил
хармонијата меѓу производството и потрошувачката во Централна Европа,
меѓу земјоделството и индустријата, која улаво беше уништена пред
четиринаесет години од страна на луѓе што се преправаа дека донесуваат мир
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преку произволно изопачување на економските и политичките ентитети
создадени по пат на вековен труд и искуства.“
Искрено, тогаш дури и брутално му го поставив последното прашање:
„Вие зборувате за војна, господине министре“, реков јас. „И Вие и јас знаеме
која војна ја имате на ум – онаа што ќе ја фрли Југославија во судир со Италија.
Оваа војна е неизбежна. Таа доаѓа со неодолива сила и брзина. Она што мене
ме интересира е следново: доколку војната избие утре, какво ќе биде
поведението на Хрватите? Дали националното единство на Југославија ќе
заземе нов карактер пред латинскиот непријател, како што тврди Белград и
како што нејзините платени пропагатори зборуваат по светот?“
„Италијанско-српската војна навистина е неизбежна, по мое мислење“,
со голема сериозност одговори д-р Трумбиќ. „Ми се чини дека ништо не може
да ја спречи, особено поради тоа што свитата зад диктатурата тоа го посакува,
зашто тие гледаат на таквата разврска како на нивна единствена можност за
спас, и зашто се убедени дека нивните шанси се сигурни со формирањето на
Малата Антанта. Со месеци тие во Далмација оркестрираат инциденти што ќе
ја присилат Италија, барем така се надеваат, да дејствува на таков начин што
би ја прикажал неа како агресор. Ме прашувате какво ќе биде нашето
поведение? Мојот одговор е дека не постои случај, дури и при меѓународна
војна, во кој хрватската опозиција би се согласила да ѝ ја даде својата
политичка или морална поддршка на владата на Југославија. Не сме ѝ дале на
диктатурата бланко чек и во никој случај, дури ниту во случај на војна против
Италија, хрватската опозиција нема да се одрече од своите националистички и
сепаратистички цели.“
„Нашите деца ќе се борат на страната на Србите, како што ќе биде
случајот и со македонските Бугари, или банатските Унгарци, зашто нема да
можат поинаку, бидејќи тие ќе бидат измешани со нив во истите одреди. Тие
ќе постапат како што постапи младежот на Алсас-Лорен во германската
армија во 1914 година. Во секој случај, тие ќе се борат докрај. Ваше е да го
протолкувате ова како што сакате.“
„Добро тогаш, господине министре“, реков јас, „спротивно на
преправањата на Белград, една таква војна нема да го обнови националното
единство на Југославија?“
„Војна може да обнови национално единство само доколку е објавена од
страна на влада која е искрен претставник на народот“, одговори д-р Трумбиќ,
„а актуелната влада на Југославија е претставник единствено на самата
себеси. Не е возможно национално единство, дури и во пресрет на надворешен
непријател, во држава каде што неколку илјади души експлоатираат и
угнетуваат милиони.“
Ви ги приложив тука мислењата на д-р Трумбиќ. Тие се мненијата на
умерен човек, на благороден човек и човек од карактер. Тој не зборува
избрзано, туку неговите зборови доаѓаат од длабината на неговото срце, низ
солиден, деловен ум.
„Речете ѝ на Франција! Речете ѝ на Европа!“ затрепери тој како си
заминував. „Знам дека тоа уште повеќе ми го загрозува животот, но што е
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важна мојата безбедност, ако Европа не ја разбере вистината и не се одбрани
од катастрофата што се ближи!“
Неговите последни зборови сѐ уште одекнуваат во мојот ум. Сѐ уште го
слушам неговиот глас! Сѐ уште ги гледам неговите пламени очи! А, само
неколку месеци подоцна тој се исчисти од своите „злодела“ во српските
зандани.
Зарем од ништо нема да научиме!
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III
ШТО МИСЛИ ОБИЧНИОТ ГРАЃАНИН
„НЕМОЈТЕ да го земате премногу сериозно она го зборува д-р Трумбиќ“, ми
рекоа службениците во Белград кога им пријдов со тоа прашање. „Знаете, тој е
старец! И тоа огорчен старец. Тој смета дека неправедно бил разрешен и
нормално дека не нѐ сака. Д-р Трумбиќ, иако е поранешен министер за
надворешни работи, не е цела Хрватска.“
Нејсе, можеби се во право! Познато е дека има две страни на секое
прашање! Го заковав овој факт во мојот ум и трпеливо ги слушав
белградските негирања. Тогаш тргнав да го сондирам мислењето на обичните
граѓани – на хрватските претприемачи, работници и селани.
Сите Хрвати и Словенци што ги анкетирав за време на моето
истражување беа согласни со д-р Трумбиќ. Во Загреб, Љубљана, во Скопје,
Земун, па дури и во Белград, разговарав со свештеници, професори, доктори,
трговци и прости луѓе. Сите тие го поткрепија она што го зборуваше Трумбиќ
– да, дури и војниците.
Она што ми остави најголем впечаток беше чувството што го имаа тие
за Франција. „Зошто Франција ги поддржува Србите против нас?“ ме прашуваа.
„Франција е република. Не знае ли низ какви страдања минуваме, или не сака
да знае? Речете ѝ на Франција дека ќе дојде денот кога ќе бидеме слободни и
нема да заборавиме како Франција пасивно стоеше и нѐ гледаше дека
страдаме.“
Да, си реков, ние Французите ќе страдаме пеколно за нашето
запоставување на овдешното човештво, како што настрадавме од Бугарија во
1915 година како производ на нашата неправда во 1913 година.
Настрана од она што го научив од луѓето во Хрватска и Словенија,
добив и многу сознанија од она што им се „испушташе“ на белградските
власти. Нивните изјави и негирања се докажаа фалшливи – како кога ја
негираат воената окупација на Хрватска и Словенија, која ја видов со свои
сопствени очи. Исто така, ја немам заборавено омразата, поматена со страв, со
која д-р Марјановиќ, претседател на југословенското прес-биро, се изрази за
лидерите на Хрватска, Словенија и Далмација. Власт што е сигурна во себе не
зборува така. Ниту, пак, претставник на цврста влада треба да има потреба да
изјавува, како што еден таков стори во мое присуство, дека тие „чекаат
поволна можност“ да се пресметаат со предавниците.
Но, прочитајте што има да каже обичниот граѓанин! Тука, на пример, е
Меслиќ, кого го запознав пред неколку години во Хрватска. На него наидов
случајно кога си заминував од Претседателството во Белград.
Меслиќ е Хрват кој е оженет за Србинка и живее во Белград веќе
дваесет и пет години и, притоа, има заработено значително количество пари
како стопанственик. Затреперив од среќа кога го здогледав, а тој одговори со
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решително, „Мој драг пријателе!“ и тивко додаде: „Ах! Значи, Ве фатив како го
напуштате овој валкан ќумез?“
Не можев да го сокријам моето изненадување. „Валкан ќумез?“ прашав
збунето. „Значи, така се вика Претседателството на советот? Изгледа Вашата
диктатура не Ви остава добар впечаток?“
Лицето на Меслиќ се згрчи од тревога. Ме грабна за рака. „Тивко,
побогу“, ми шепна и ме повлече настрана. „Треба да знаете дека во Белград не
е пожелно слободно да се изразуваат мислењата“, додаде. „Не смееме да се
состануваме со оние со кои сакаме да се сретнуваме, искрено да си кажеме што
мислиме, да ги читаме весниците и книгите што сакаме да ги читаме или да
љубиме каде што сакаме да љубиме. Оваа земја, која едно време беше чесна и
праведна, стана фабрика за ѕверови и кукавици!“
Како што ја минавме Кралската палата, полковник на гардата,
замустаќен и насмеан, го поздрави мојот придружник. Меслиќ неискрено и
нагласено го возврати поздравот и го забрза чекорот. „Слушајте, пријателе“,
ми рече, „знам како живеете тука. Во трпезаријата на Вашиот хотел јадете на
истата маса секој ден по наредба на управникот на хотелот и го добивате
ексклузивното внимание на истиот келнер секој ден. Ви велат дека тој не
разбира француски, туку само колку да Ве разбере што сакате за јадење и за
пиење. Е, па, тој келнер зборува француски подобро од Вас, и не испушта ниту
еден збор од она што го зборувате. Знае за секој Ваш потег и сето тоа го
пријавува кај својот работодавач.“
„Неговиот работодавач?“ запрашав. „Што има врска, по ѓаволите, тој со
моите работи?“
„Ха!“ рече Меслиќ. „Каква врска? Не можете да погодите?“
„Не“, одговорив.
„Можеби ќе Ви се разјасни кога ќе Ви речам дека работодавачот на
Вашиот келнер е началникот на полицијата.“
Застанав и го погледнав Меслиќ в очи.
„Господе Боже!“ реков. „Зарем дотаму е дојдено?“
Меслиќ ги стегна рамениците.
„Дотаму?“ повтори. „Тоа не е ништо! Треба да видите!“
„Оф! Видов нешто“, реков. „Очигледно е дека работите се тргнати на
лошо.“
„Тргнати на лошо! Господи! Тргнати на лошо!“
Лицето на Меслиќ поцрвене и јазикот почна да му се опушта.
„По победата“, рече тој, „сите маршираа рака под рака, со исклучок на
Македонците и Унгарците, што беше разбирливо! Не знаевме каде одиме, ама
сите бевме оптимисти. Во секој случај, Вие бевте тука, видовте! Од едниот до
другиот крај на земјата имаше еден исти елан, зарем не? Заедничка желба да
работиме заедно за државата, да ги сплотиме сите наши малечки земји заедно
во една голема нација. Та, кога кралот Александар, кој тогаш беше само
регент, го посети Загреб, тој беше поенергично примен одошто во Белград.“
„Беше премногу добро! Не можеше да трае! И – не потраја. Немаше
година откако беше склучен мирот, кога тие почнаа меѓусебно да се јадат.
Простете! Сакав да кажам, Србите тука почнаа да ги јадат сите други. Тие се
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нафрлија врз нашата земја, врз нашите дела, врз нашите богатства, како
ненаситни штетници! Ах, тие зли пци!“
Меслиќ толку се вознемири што заборави на каква било претпазливост
и го крена гласот.
„Бидејќи тие беа најсилните со нивната армија полна со ветерани и
поддршката на Франција зад нив, тие ги монополизираа сите пари и сета
власт. А, за остатокот од државата – ништо! Особено за нас Хрватите, кои нѐ
мразат затоа што сме побогати, поучени, поевропеизирани, затоа што сме
католици, а тие грчки православци.“
„Нѐ викаат браќа по род! Ха! Сето тоа звучи добро во кралските
прокламации, во пропагандните статии и во соопштенијата што српското
прес-биро им ги диктира на француските новинари кои минуваат низ
Белград.“
„Но, што е правата вистина за тоа како ние Хрватите сме третирани од
нашите драги српски ‘браќа по род’? Господе! Тие нè столчија со даноци и ги
употребија парите да ја наполнат Хрватска со српски војници. Само тој факт
кажува сѐ! Доколку постоеше некаков вистински патриотизам во Југославија,
тогаш хрватските војници ќе беа доволни за Хрватска. Но, не сега. Играта е
завршена! Југославија се распаѓа на парчиња, а Србите се обидуваат да ја
задржат заедно насила. Секако, тие го објаснуваат присуството на српски
војници во Хрватска многу лесно. Тие велат дека хрватските војници се
бореле на страната на Унгарија за време на Војната, и тие не ѝ се лојални на
Србија.“
„Тоа донекаде е вистина и, секако, постојат големи симпатии кон
Унгарија меѓу хрватските офицери и службеници. Тоа што југословенските
власти сакаат да се откачат од некои од нив е сосема природно. И, тоа е нивно
право. Нашите хрватски поглавари беа првите што го признаа тоа и
препорачаа генерално прочистување на редовите. Но, тоа беше одамна.
Работите оттогаш се сменија – сѐ освен српскиот ум. Тој останува тап како и
секогаш. Нема повеќе оправдување за тоа зошто им е затворен пристапот до
старешинските позиции на нашите офицери, а сепак, оние што не се Срби по
род и кои не се колнат во православната вера, ригидно се исклучени од сите
освен од најниските рангови на државните служби. Не само што нема Хрвати
во српски пунктови туку и сите најдобри пунктови во Хрватска се пополнети
со Срби.“
„Сите?“ прашав.
„Речиси сите до еден“, ми одговори мојот пријател. „Дали сакате цифри?
Ги знам сите на памет.“
„Во Министерството за внатрешни работи, 113 од 123 функционери се
Срби. Во Министерството за надворешни работи, 180 од 219. Во
Претседателството на советот, 13 од 13. Во Министерството за правда, 113 од
136. Во Банката за хартии од вредност, 196 од 200. Во Дворецот, 30 од 31, и
така натаму.“
„Додадете го ова, мој пријателе, на фактот дека сите српски старешини
се православни, и дека речиси половина од несрбите се католици, и ќе добиете
целосна слика за состојбите. Сега, според пописот што се спроведе пред две
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години, размерот на двете религии во Југославија е 42 отсто православни, 39
отсто католици, и остатокот – муслимани и Евреи. Но, никој не се осмелува да
ја посочи непропорционалноста. Дали знаете дека само затоа што се осмелил
ова да им го укаже на своите свештеници во доверлива порака ,помошникот
на католичкиот бискуп на Белград неодамна беше осуден на петнаесет дена
затвор за загрозување на народната безбедност. Сега ја служи казната. Ви
велам, браќа сме по род, нема грешка!“
„По војната им пријдовме на Србите со отворени раце. Тие постапија со
нас како со непријатели. Секако дека се спротививме, но белградските власти
ги забранија нашите поглавари и организации. Со цел да нѐ сузбијат, ги
задушија Хрватска и Словенија со српски одреди. Хрватските патриоти, оние
чиј единствен злостор беше да ги критикуваат деспотизмот и неправдата од
коишто страдаме, не добија ништо друго освен егзил, воени судови, робија,
бесилка и атентати. Ја видовте железничката станица во Загреб по штрајкот
на железничките работници во 1923 година, кога и после четири дена
мртвите сѐ уште лежеа каде што беа паднати. Знаете дека кога стана
невозможно за Србите да ги држат Стјепан Радиќ и неговите компањони во
затвор, тие просто ги убија!“
„Денес, по четиринаесет години од животот во заедница, нашата влада
на Југославија – нашата влада, ја повторувам шегата – со цел да спречи
вооружена побуна од едниот крај на Хрватска и Словенија до другиот, има
потреба таму да држи повеќе од шеесет илјади српска жандармерија, полиција
и војска, додека нашите момчиња се распоредуваат по гарнизоните во
Македонија, командувани од страна на српски старешини. Во Хрватска нашето
население е под надзор на шумадиски селани и неписмени нишки и
крагуевски силеџии кои ѝ помагаат на полицијата.“
„Македонците се жалат за присуството на нашите војници таму, но што
да речеме ние? Па, вие немате поим за тоа какво малтретирање претрпуваат
нашите луѓе во Хрватска. Во затворите Србите ги изложуваат моите
сонародници на тортури погрозни од оние на Инквизицијата. Тука во Белград
во декември минатата година го следев судењето на д-р Тот, директор на
Загрепската царина, и некои негови пријатели. Беа обвинети за
велепредавство. Ги видов кога влегоа во судницата. Беше ужасно! Повеќето од
нив не можеа да одат, бидејќи во настојувањето да изнудат признанија за
нешто што не сториле, полициските магистрати им ги беа столчиле тестисите.
Половината од забите на д-р Тот му беа скршени, и тој беше остарел дваесет
години. Господи! Беше ужасно!“
„Професор Суфлај беше убиен од страна на Министерството за
внатрешни работи, а атентатот беше извршен од агенти испратени од
Централниот полициски комесар за Загреб. Д-р Миле Будак, еден од
раководните личности на хрватската опозиција, беше нападнат и претепан до
смрт од страна на припадници на пансрпската организација Млада
Југославија, која е под команда на началникот на загрепската полиција, а чиј
претседател е генералот што управува со загрепскиот гарнизон.“
„Жителите на Загреб се прашуваат зошто полицијата не им доаѓа на
помош на жртвите; зошто убијците што беа фатени од страна на граѓаните
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еден по еден беа ослободени, и кој ги затворил граѓаните што ѝ ги предадоа
убијците на полицијата.“
„Но, тоа не е сѐ: беше пронајден список со имиња на 27 политички
личности од Загреб, листа што наводно била составена од страна на Нови
покрет, со индиции дека сите на листата требало да се убијат истата ноќ. Исто
така, добро е познато дека напаѓачите на д-р Будак, имено Шабан Сахиновиќ,
Адем Сарани и Воја Каракетеновиќ, се агенти на Службата за државна
безбедност, дека тие се заведени на списокот на официјални соработници и
дека се исплаќаат од тајниот државен фонд.“
„А, да се слушнат Србите што зборуваат, ќе добиете впечаток дека тие
се изненадени од нашиот отпор, од тоа зошто нашата младина се крева
против нив и зошто луѓето како Трумбиќ, Корочец, Мачек и Павелиќ го
охрабруваат и го насочуваат овој отпор. Србите дури се огорчени; тие
извикуваат: ‘Предавство!’ зашто цела Хрватска и Словенија, старо и младо,
богато и сиромашно, сонува еден сон: за слобода од ова чудовиште наречено
Југославија.“
„Зборовите на Унгарија од пред четиринаесет години, кога ние
Хрватите го склучивме нашиот сојуз со Србија, се докажаа како апсолутно
исправни. Ќе видите, ни рекоа тие, пред да минат две години Србите ќе
почнат да ве третираат како стока. Ќе се зажалите за денот кога бевте исечени
од Унгарија! Нивните зборови се сторија вистина – навистина жалиме.“
Рефлексно се насмеав и реков: „Малку е доцна, зарем не? Не сакате да
останете со Србија, и не сакате да се вратите во Унгарија! Хрватска сама не
може да опстои како држава!“
„Зошто да не?“ возврати Меслиќ. „Зошто мислите така? Слободна
Хрватска може да опстои многу добро; таа повторно може да го најде
просперитетот што српската власт ја принуди да го загуби. Но, ние не
замислуваме самостојна Хрватска. Тука се Словенија, Далмација и Босна. Што
со нив? Тие можат да ни се придружат и заедно да оформиме католичка
држава, која би се протегала од Јадран до Дунав, која би ги сплотила заедно
сите Европејци што во 1918 година се согласија на глупоста да станат
крепосници на еден балкански народ.“
„Вие можете да велите дека е предоцна и дека довека сме осудени да
живееме оковани во југословенскиот синџир. Грешите безнадежно, стар
пријателе. Не знам како ќе се одвива отцепувањето, но убеден сум дека ништо
не може да го спречи.“
„Немојте да ме сметате за луд. Не сум луд, туку, напросто, промислен. Јас
сум мирољубив човек и, освен тоа, може да изгледа чудно, но ја сакам Србија.
Мојата жена е Србинка. Војував за Србија кога вредеше да се војува за неа.
Оттука, ова што Ви го велам, имам право да го кажам. Моите зборови не се
предавнички; тоа се зборови на патриот што се противи на српските методи,
но кој сѐ уште ја сака земјата и нејзиниот народ.“
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I
ВПЕЧАТОЦИ ОД БЕЛГРАД
БЕЛГРАД во минатото беше полусрпски, полутурски – мистериозен,
симпатичен град на една контрадикторна цивилизација. Денес многу малку
останало од поранешниот Белград. Сето она што ги сочинуваше неговиот
поранешен карактер и шарм е загубено. Дури и старата турска тврдина е
доградена со скали од армиран бетон, и секој кат е ужасно орнаментиран со
саксии од лиено железо. Оние стари турски куќички, со дворовите покриени
со лози и слаткомирисливи јасмини, му го препуштиле патот на модернизмот
на големите згради, претенциозни и вулгарни. Вчерашните кафеани, каде што
кавалерите си пиеја сливова ракија и мезеа солени краставици, им го
отстапиле местото на палатите, кои ги вдомуваат министерствата за војна,
надворешни работи, финансии, земјоделство, внатрешни работи, патишта и
комуникации.
По некоја сѐ уште опстојува, овде или онде, но дури овие зборови да
бидат испечатени на хартија, најверојатно и тие ќе заминат по патот на
другите. Таму каде што пред малку повеќе од пет години беше пустелија
населена со Цигани и крастави пци, сега се наоѓаат огромни згради со фасади,
рамни покриви и нападни ентериери, декорирани со ориентални килими и во
германски стил, и наполнети со армии чиновници и дактилографи.
Зад колосалната маса на Министерството за финансии, древната
Скупштина полека се распаѓа. Тука влезница од десет динари им овозможува
на странските туристи можност да го посетат местото каде што Стјепан Радиќ
беше убиен во јуни 1928 година. Во бајатата и опустошена атмосфера,
чекорите одекнуваат како в гроб.
Овој нов Белград е безличен, студен и неоригинален. Тој е карикатура
на другите европски престолнини. Улиците се полни со трамваи, моторни
автобуси и таксија. Нападни хотели и ресторани има на секој плоштад, а
луксузни кина – на секое ќоше. Насекаде барови, кафетерии и дуќани.
Белградското пристаниште расте од час во час и наскоро ќе стане едно од
најголемите на Дунавот. Градежниците на Нов Белград ја загубиле
сликовитата, топла неефикасност на градот. Тие го уништиле неговото
минато и ја погубиле неговата душа, и не го инспирирале со ништо освен со
духот на Вавилон.
Од десет часот наутро до пладне, од пет попладне до полноќ, кога
времето е доволно топло, широките централни авении се полни со толпи.
„Кнез Михаилова“, „Теразије“, пред кафулето „Москва“ и кафулето „Балкан“,
омилените места за собирање на офицерите и чорбаџиите; околу
слаткарниците и магазините за сладолед има таков живот, такво доаѓање и
заминување на луѓето што бараат разонода, што за обичниот пешак останува
само еден тесен коридор. На набљудувачот му изгледа како половина од
белградското население да мисли само на флертување или на уживање во
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најновите виенски концерти, и озборувањата што ечат од огромните
озвучувања и на најмалите кафулиња. На човек може да му се прости и ако
помисли дека тие живеат на светло пиво и ладно кафе, шампита и слатки.
Сите шетаат, флертуваат, се смешкаат и се поздравуваат, односно секој што
поседува костум, фустан или облека што е доволно пристојна за покажување.
Прекрасни моторни кочии одат натаму-наваму покрај светло обоените
таксиjа.
Како што чекорев по белградските улици, се обидував да ја одгатнам
енигмата со која бев соочен. Југославија е држава што веќе три години
наназад страда од економска криза која ги прави тешкотиите од кои страдаат
другите европски земји сосема безначајни. Тука станува збор за држава чии
работи стануваа надразнети од сѐ повеќе и повеќе загрижувачки политички
тешкотии. Курсната вредност на српскиот динар беше околу едно пени и три
фартинзи. Трговскиот биланс на Југославија беше катастрофален. Жетвите се
трупаа во силосите и амбарите непродадени и без можност да се продадат.
Даноците, непропорционални на производните капацитети на даночните
обврзници, беа собирани со сѐ поголеми тешкотии, и често остануваа воопшто
несобрани. Комерцијата веќе одамна ги исцрпе банковите кредити; стечаите
беа безбројни, а динарот беше спасен од својот бесконечен пад благодарение
на двоен аванс од страна на француската влада во износ од една милијарда и
педесет милиони франци во јули 1931 година, и друг во износ од 400 милиони
во текот на истата година. Девалвацијата на динарот ги намали националните
приходи, пензиите, вредностите на хипотеките и куповната моќ на платите за
преку педесет проценти. Безработицата беше енормна, расходите за живот
непрестајно растеа, а експлоатацијата на капиталот беше сосема забранета.
Југославија успеваше да избегне целосна финансиска катастрофа
благодарение на постојаната расипничка поддршка од Франција.
Само офицерите и полициските службеници сѐ уште се плаќаа редовно.
Две години наназад цивилните службеници беа плаќани на вересија, со
задоцнувања што траеја со недели и месеци. Во јули 1932 година професорите
на Универзитетот во Белград имаа примено само аванс од десет проценти од
нивните плати за јуни. Сретнав инструктори, службеници во префектурата и
работници во железниците во Шумадија и Јужна Србија кои немаа примено
ниту динар од мај 1932 година.
А, сепак, улиците беа полни со жени што брзаа до шнајдерските дуќани,
до фризерниците, до слаткарниците; тука беа вработените во
министерствата, воените офицери и млади буржуи, кои седеа со часови во
кафетериите трошејќи ги платите што едвај им дозволуваа да имаат покрив
над главата. Платите во Југославија не се високи. Пешадиски командант
добива плата од околу 20 фунти месечно, и од овие примања од него се
очекува да ги издржува сите екстравагантности што ги налага неговиот ранг.
Помислете на позицијата потпоручник! Шеф на служба во министерство
добива 22 фунти месечно, додека банкарски чиновник или дуќански
помошник, половина од овој износ. Погледнете ја оваа впечатлива млада
дактилографка, која носи фустан од crѐpe-de-chine, додека нејзините нозе
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блескаат во чорапи од вештачка свила! Таа добива околу 7 фунти и 10
шилинзи месечно – едвај да ја покрие цената на фустанот!
Како успеваат да живеат на таква висока нога со такви мизерни
примања? Го запрашав Стефаниќ. Тој е мој стар пријател. Вистински Србин.
Патриот, но реалист, кој ме проведуваше низ овој балкански Вавилон.
„Не успеваат!“ возврати Стефаниќ. „Сите прекрасни жени и девојки се
удавени во долгови. Не постои овде куќа, ниту парче земја, ниту наследство,
што не е затрупано од хипотеки; нема лихвар што не може да најде
позајмувачи подготвени да се задолжуваат по стапки од дваесет и пет и
триесет проценти. Сите оние што Ве зачудуваат со нивниот луксуз, живеат
само за надвор, за покажување, за џевата што ја креваат. Не кажувајте им дека
се будали! Зашто ќе Ви одговорат дека Вие сте будалата и дека тие знаат што
прават. Тие се надеваат на чудо. Не знам на какво - а ниту, пак, знаат и тие.
„За среќа, мој пријателе, и покрај сето тоа, сѐ уште има луѓе што не ги
загубиле здравите традиции на нашиот род! Малите дуќанџии, кои се мачат
да ги исполнат своите обврски; малите буржуи, кои бројат и пребројуваат
пред да потрошат и еден динар; малите чиновници, кои ги прогонува стравот
од утрешнината. Нив нема да ги сретнете во луксузните дуќани, во бавчите на
кафулињата или на масите на скапите ресторани. Тие носат стари алишта и
крпени чевли, на пазар нивните сопруги одат трпеливо од тезга на тезга со
цел да заштедат неколку центими. Нивниот единствен луксуз е стол на
Калемегдан во недела навечер или чаша пиво во семејниот круг или во мала
кафеана. Тие не добиваат ништо од диктатурата, и не очекуваат ништо од неа.
Тие неа ја мразат! Тие работат и страдаат во тишина. Но, тоа не може да трае!“
Минавме покрај позлатените порти на Калемегдан и крај терасата што
гледа на восхитувачката панорама на предградијата и двете реки. Минавме
покрај масивните грмушки и цвеќиња, кои неуморните градинари постојано
ги наводнуваат.
На влезот на централната авенија две убави девојки, со нагласени гради
и копани, минаа покрај нас. Тие беа облечени, обуени и бојосани како куклите
во модните списанија.
„Го гледате ова“, посочи Стефаниќ. „За да можат да си ги дозволат
костумите што ги носат, овие две девојки, кои најверојатно се вработени како
дактилографки во министерство или во банка, веројатно шест месеци јаделе
отпадоци и останки! Тие заработуваат околу 1 фунта и 15 шилинзи неделно.
Можеби и помалку! А, само нивните фустани и шапки чинат повеќе од 22
фунти, без да ги броиме другите работи. Некој ги спонзорира? Никако!
Потпоручникот или студентот со кој спијат е еднакво сиромав и не може ниту
да помисли да го споделува нивниот товар. Па, оттука, тие прават сѐ што
можат. Земаат пари каде што ќе стигнат и трошат по шест пени за дневното
прехранување: леб, овошје, парче сирење или пушена риба.“
„За ова можете да бидете сигурни: овие девојки, освен она што го носат
на себе, немаат ниту грош. Та, се обложувам дека немаат дури ни гаќи. Тие
живеат во некоја дупка близу старото пристаниште или на патот за Топчидер.
Таму ќе ги најдете како одат боси во стари износени чевли, облечени во
парталава долна облека или, пак, облечени само во својата невиност. Во
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нивните соби има само кревет со скинато ќебе, мијалник на клупа и неколку
шајки на ѕидот за бесење на рубата. Но, парфемите, кутиите со пудра,
кармините, може да се обложите дека ги имаат сите на број. Тие првин се
бојосуваат, па потоа јадат.“
„Таквите девојки, кога бев млад, кога Србија сѐ уште беше разумна, би
биле скастрени од нивните мајки. Денес, што можеш друго да очекуваш? Тие
лебдат со ветерот, се однесуваат како што гледаат дека се однесуваат сите
други.“
Сите други? Ах, не, Стефаниќ! Не баш сите други. Што е со мизерните
колиби во работничките предградија по патот од Авала, од Топчидер, и кон
пристаништето на Сава во малите сокачиња зад Централното пазариште?
Таму ќе најдете банди од полуголи дечиња, кои треба да се на школо, но за кои
никому не му текнува да ги однесе таму и кои, дотолку повеќе, ниту имаат
чевли ниту алишта за училиште, туку везден се бркаат и врескаат по
правливите сокаци. Таму ќе најдете мажи и жени облечени во партали, со
ослабени лица, рацете виснати на страните, кои подгрбавено стојат на
праговите. Таму ќе најдете мажи во темни ќошиња, како во купиштата ѓубре
ловат парче леб и скапано овошје.
На сто метри од Претседателството на советот, на улицата „Краља
Александра“, работниците јадат под сенката на раскошната палата што ја
градат. Испоснети мажи со долги засукани мустаќи и рунтава коса. Тие
почнуваат да работат в зори и продолжуваат сѐ до мрак за дневница од еден
шилинг. Нивниот оброк се состои од половина лубеница, која чини околу едно
пени и парче црн леб, измиено со евтино пиво. Се испружаат врз градежниот
шут, истоштени од премор и од жештината.
Под мустаќ промрморуваат и се потсмевнуваат кога некој командант на
гардата, беспрекорен во својата бела ленена униформа, важно ќе мине покрај
нив, испрчен како на слет.
Покрај редиштата со столови во „Кафе Москва“, каде што елегантни
младинци во светли елеци и со малтерисани коси сркаат овошен сладолед и
флертуваат со личните девојки, невработените можат да се видат во контраст.
Повеќето во партали, прстите на нозете испакнати од нивните стари чевли,
косите паднати врз лицата, тие ги имаат истите опустошени фигури, истиот
злобен поглед како кучињата скитници. Тие се фрлаат меѓу масите со
молњевити движења за некој отпушок или за залаци од кифли и сендвичи.
Сум ги видел како се фрлаат рамно на стомакот во калта за да уловат залак
помеѓу стапалата на рамнодушните муштерии. Некои од нив, судејќи според
нивната возраст, сигурно се „херои на Големата војна“. Но, повеќето се
навистина млади.
Сето ова не е проблем во летните месеци. Но, што со ужасните зими, кои
Балканот го прекриваат со значителни слоеви снег и мраз? Какви ќе бидат
тогаш страдањата и немаштијата на овие сиромашни луѓе од селата и
градовите, и невработените на кои никој не им помага? „Гладот е лош
советник“, му реков на мојот пријател, „зарем нема да има неволја?“
„Можеби!“ одговори Стефаниќ. „Можеби, но владините сили се силни!“
Се разминавме со двајца жандарми – карабини во ремените, револвери на
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појасите, масивни и снажни. Пред нас, на раскрсницата кај Позориштето,
близу Операта, здогледав уште двајца. Пешадиски баталјон, кој се враќаше од
вежби, парадира крај Калемегдан со долги, молњевити чекори, на кој му
претходи митралеска секција и оклопни возила. Четири бојни авиони им
надлетуваат над главата. За помалку од еден час сретнавме повеќе од педесет
офицери или војници и повеќе од дваесет униформирани полицајци.
Стефаниќ е во право. Вооружената сила е видлива насекаде. Човек
чувствува дека е восхитувачки обучена, решена да не толерира ништо што е
против воспоставениот ред: самоуверена, семоќна, несовладлива.
Полицијата, униформираната и онаа во цивилка, е исто така насекаде;
тие претураат секаде, вршат инспекции и сите ги шпионираат. Знаат сѐ и
имаат помош во својата работа од страна на жандармеријата, која е најважна
во цела Европа – во Југославија има по еден жандарм на секои 500 жители.
Оваа сила не го превенира нередот, таа напросто го истребува.
Кога студентите на Белградскиот универзитет демонстрираа против
владата на генерал Живковиќ, репресијата беше пресметано умерена – со
добра причина, затоа што тогаш бројни странски новинари беа присутни во
Белград. Во универзитетските згради имаше две илјади студенти, возбудени,
организирани и добро упатени. Но, за помалку од еден час сите беа тргнати
оттаму, а болниците и клиниките мораа да стават мораториум за нови
пациенти. Само неколкумина беа доволно неучтиви да умрат во јавност.
Следниов инцидент го посведочив со свои сопствени очи. Беше пет
часот попладне. Кафулето „Москва“ беше полно. На отворениот плоштад на
Теразије, од кој ме двоеше само ширината на тротоарот и улицата, патролираа
двајца униформирани полицајци. Непосредно под сводот на кој седев, седеше
еден корпулентен човек со својата сопруга на терасата на кафулето. Тој
зборуваше и се смееше со неа. Одеднаш стана, дувна во својата свирка за да им
го привлече вниманието на двајца сообраќајни полицајци, кои се свртеа на
петиците кога го слушнаа неговиот сигнал, и тој посочи еден минувач на
терасата. Тогаш тој се сврте кон човекот, кој беше висок и тенок, и кој одеше
бавно со наведната глава. Дваесет секунди подоцна тројцата агенти му се
нафрлија на човекот. Каква тепачка! Целиот локал стана на нозе, минувачите
оформија круг околу завојуваните. Човекот се бореше јаросно. Во два наврати
тој се ослободи и двапати беше повторно заробен.
„Живила слобода!“ извика тој, но толпата од двесте или триста души
остана тивка и рамнодушна. Тој доби удар од пендрек по Адамовото јаболко
на неговиот врат, доволно да усмрти добиче. Се струполи и со трепет во очите
беше врзан за рацете и за нозете, рацете врзани зад грбот, нозете врзани за
рацете. Офна и – клоца преку вилицата го замолчи. Стуткан како печена
кокошка, повраќајќи крв, беше фрлен како вреќа во едно такси. Ужасна
глетка! Сѐ уште ми е пред очите.
Целата оваа одвратна сцена не траеше повеќе од пет минути.
Корпулентниот господин, откако се истресе, се врати да ѝ се придружи на
својата сопруга, која го прегрна како херој.
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„Револуционер, господине“, забележа мојот сосед, ситен човек накитен
со Орденот на Свети Сава, кој глодаше колач со суво грозје. „Не вреди човек да
ги жали!“
Мојот одговор сигурно не го задоволи, зашто одеднаш си стана, фрли
пари на масата и толку брзо си замина што заборави да ме поздрави.
Ставете го во контраст ова грдо ѕверство со позлатеното сладострастие
насекаде околу и добивате солидна слика за новиот Белград – град што е како
новопечен богаташ, кој не може да престане да танцува, а истовремено плука
погрдни зборови кон неговите сиромави роднини, кои се собираат околу него.
Еве го Казиното! Влезете со мене и видете уште една страна на Белград. Тука е
како во харем: стотици мамички со ќерки за мажење, стотици жени што се
однесуваат како да немаат сопрузи и седат со нозете скрстени на половина
копан, стотици млади што се двоумат меѓу девиците и мажените жени. Тие
флертуваат околу малите масички ситуирани под добро одржаните дрвја,
блудничат зад дебелите грмушки, пијат пиво и ледено кафе, танцуваат на
ритамот на воената музика.
Жените во Белград, впрочем, во цела Југославија, се привлечни и добро
градени. Тие се прилично високи и меснати, со напрчени гради над снажните
колкови, мускулести нозе и здрави заби, и зрачат со здравје и снага и
сексапилност, толку жестока што ја објаснува извонредната стапка на
југословенскиот наталитет.
Страста на југословенските жени веројатно објаснува зошто нема
видлива проституција низ земјата. Впрочем, многу се ретки српските
проститутки. Оваа општествената функција е квазимонопол на хрватските,
унгарските и романските специјалистки. Односно, поточно, беше, бидејќи со
години наназад овие скромни работнички се здобија со удар од германскиот
дампинг. Во моментов повеќе од половина од белградските професионални
љубовџики се Германки или Австријки.
Германските проститутки не се дојдени сами во Белград, туку се во
придружба на нивната вообичаена свита од трговски патници, инженери,
дискутабилни финансиери. Германското влијание повторно станува
значително во Југославија. Економските и финансиските влијанија ќе се
проследат со поофицијален капацитет во попогоден миг.
Германските електрична енергија, металургија, јавни работи, дури и
авијациските фирми успеваат малку по малку во обезбедувањето официјални
договори, концесии и нарачки од секаков вид. Бидејќи се премногу
претпазливи да го работат тоа директно, тие настапуваат преку посредници,
во содејство со странски куќи.
Во Белград денес Германците се насекаде. Францускиот јазик не се
зборува никаде. Ниту еден трговец, ниту еден од десет келнери не разбира, не
пак да зборува француски. Деветмина од десет разбираат и зборуваат
германски. Оние што зборуваат и разбираат француски, надвор од врховните
службеници и академици, се главно Срби што се бореле на француската
страна или биле хоспитализирани во некоја француска болница меѓу 1915 и
1919 година.
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Ќе дадам само еден пример за германската моќ во балканскиот
Вавилон. Речиси 250 милиони франци му беа позајмени на Белград во 1931
година. Од оваа сума малку повеќе од половина беше ползувана од
Југословените за откуп на далеку дострелни набљудувачки авиони од
германската фабрика „Јункер“. Остатокот беше наменет за исплата на
бомбардери произведени од претпријатието „Дорниер“ од Италија.
Овој „инцидент“ беше објавен во ноември 1931 година пред Комисијата
за надворешни работи при францускиот парламент. Различни претставници,
меѓу кои г. Јужен Лотије зазеде водечка улога, ја сфатија аферата многу
сериозно и јавната дебата беше одбегната со многу тешкотии. Како резултат
на тоа, француската влада упати жестоки протестни ноти до Белград, поради
што кралот Александар беше принуден да отпатува во Париз во 1931 година
за да ги смири работите. Итроста на кралот успеа да ги ублажи до одредена
мера катастрофалните впечатоци што беа создадени како производ на
„глупавите забуни“ на неговите соработници, но француската влада тогаш ја
донесе одлуката (до која строго се придржува) во иднина да ги регулира
откупите на воена опрема што Југословените ќе ги вршат со пари од
француски кредити, како и да се верификуваат цените на опремата од страна
на француските инспектори.
Белград, накратко, е водовртеж на конфликтни мислења, страсти,
националности, лојалности и убедувања. Белград е печурка чиј раст го
избришал карактеристичниот град на Стара Србија. Во рамките на неговите
ѕидини ќе најдете интрига, бруталност и одвратност рамо до рамо со
ноншалантната ведрост и сладострастие. Вавилонска кула, изградена од
крвта и солзите на угнетените малцинства, на која ѝ недостига каква било
кохезивна сила, освен неприродните и тирански сили на диктатурата.
Белград е централната оска на големото тркало кое секој ден сѐ побрзо
се врти и кое конечно мора да се распрска под притисокот на сопствената
центрифугална сила.
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II
ДИЛЕМАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА
СТАОРЕЦОТ фатен во стапица станува бесен, не бидејќи е полн со гнев или со
моќ, туку поради тоа што е исполнет со страв. Така и денес во Белград,
Големците на диктатурата, заедно со своите мињони, ситните службеници и
полицијата, се како стаорци во стапица, кои се борат против силата што ги
зароби благодарение на алчноста и неукоста, кои им беа пренесени од сенките
на Пашиќ и компанија. Има една стара кинеска изрека, која вели дека
најдобрата шанса за опстанок на оној што го јава тигарот е да не се симне од
него. Тоа е вистина денес во Белград. Свитата зад диктатурата го јава својот
тигар зашто не ѝ преостанува друга опција. Ако угнетените народи на
Југославија се соочени со дилемата на своето страдање, тогаш и угнетувачите
се исправени пред своја дилема, зашто природните сили речиси се судираат со
нив – особено силите на човековата природа.
Историјата се повторува во Југославија. Лекцијата што ја научија
Англичаните кога се обидоа да ги присилат своите браќа во Северна Америка,
останува ненаучена од страна на Србите. Тајната на секој национален раст
што цели да прелие повеќе различни народи во единствена хомогена целина е
соработката. Соработката зачнува соработка како што сончевата светлина
промовира раст, додека присилата ги затега мускулите на присилените и ги
претвора разумните луѓе во тврдоглави опструкционисти. Србија, преку
слепата, лакома неукост на своите Пашиќи и нивниот сој, ги поттикна силите
кои неизбежно ќе доведат до уништување на Југославија – или преку војна
или преку револуција. Во меѓувреме, тиранијата расте благодарение на она од
што се храни.
Кога на предавството на државата почнува да се гледа како на доблест
(како што на предавството на Југославија денес се гледа од страна на
нејзините угнетени малцинства, кои во неа не гледаат ништо повеќе од
механизам на српската доминација), тогаш оние што сакаат да задржат
статус кво мора или да дејствуваат или покорно да застанат настрана и да
гледаат како државата им се распаѓа на парчиња. Која е природната човечка
реакција во таков случај? Зарем не е слепо да се бори за зачувувањето на
воспоставениот ред? Дали е злосторството на Србите поголемо од тоа? Не!
Вистинското злосторство лежи на рамената на оние што ја замислија
Југославија како плашт за српска алчност, а не како слободно здружение на
различни народи. Да ја уважиме дилемата на српскиот народ и да признаеме
дека грешката не лежи толку во нивните срца колку што лежи во борбата
против човечката природа во која се фрлени тие.
За жал, овој факт не го решава проблемот. Ние можеме да ја разбереме
дилемата, но не можеме да ги растераме собраните омрази и неизбежната
катастрофа со нашето знаење.

83

Да се разбере, значи да се прости, може да е солидна филозофска мисла,
но таа е без полза за оние што се чувствуваат ограбени од своето наследство
од страна на толпа суетни мегаломани, кои немаат ниту хуманост ниту почит
за ништо, освен за своите амбиции.
А, за жал, некои работи не можат да се вратат назад поинаку освен со
динамит. Лесно може да се наполни трупец со експлозив, но не е еднакво
лесно динамитот да се отстрани. Сѐ што можете да сторите во тој случај е да се
повлечете колку што можете подалеку од местото и да ја оставите
експлозијата да се истроши во етерот. Така и со Југославија. Динамитот на
човечката страст и на осакатената желба е пласиран, фитилот е запален, а
возот врви кон својот неизбежен крај. Експлозијата мора да следува. Напред,
тогаш, Францијо! Напред, Англијо! Пресечете ги врските што ве обврзуваат за
ова осудено дрво и повлечете се на сигурно за да не дозволите неизбежната
експлозија да ве најде во патеката на својот развој и да ве однесе со неа, а со
вас и Европа, на буништето на историјата.
Катастрофата, како и во 1914 година, ќе проникне од некој минорен
инцидент. Како што еден висок српски функционер ми рече: „Една проста
полициска интервенција во Бугарија (каква што се случи пред шест месеци)
ќе доведе до италијанска интервенција и француска контраинтервенција. Во
рок од неколку дена пожарот ќе ја обвие цела Европа – втора 1914-та.“
Пансрпската странка, која стои зад Владата и го управува кралот, е
наклонета да игра на оваа карта што е можно поскоро, зашто е убедена дека
војната против Италија инстантно ќе го обнови единството меѓу Србите и
Хрватите, особено бидејќи вториве имаат наследна омраза спрема
Италијанците. Во прилог на ова, високите југословенски власти се убедени
дека нивната земја ќе излезе од овој судир обвиена во воена слава и удвоена
во однос на распространетоста и моќта. Од нивна гледна точка, ова е доволна
причина за повторно опожарување на Европа и возможно е нивните
пресметки да се точни, иако е многу поверојатно дека се неисправни.
„Не Ви кажувам ништо ново“, рече мојот службен пријател, „доколку Ви
кажам дека Југославија ги има навредено сите свои соседи откако падна во
рацете на пансрбите, и дека ова се однесува дури и на нејзините сојузници. По
двојна инспирација на Мустафа Кемал и Венизелос (кои многу се свесни дека
нова српска победа, дали над Бугарите или над Италијанците, ќе значи загуба
на Константинопол за Турците, и Солун и Егејскиот брег за Грците),
вчудовидувачки антанти се формираа против Југославија. Властите тука во
Белград се во право кога се жалат дека се опкружени од непријатели.
Опкружени се и тоа по своја сопствена вина! Само Чесите ги поддржуваат, но
Чесите никогаш не се покажале како големи војници! Кога работите ќе
згуснат, српските диктатори не можат да сметаат на никого освен на
Франција. Вистина е дека тежината што ќе ја фрли Франција во балансот ќе
биде поголема од онаа на сите други заедно, а поради тоа што актуелните
југословенски раководители се свесни за ова, бидејќи имаат пресметано дека
со француска помош нивната победа е гарантирана, нема да се двоумат кога
ќе помислат дека дошол моментот, да ризикуваат војна за да избегнат
револуција. Ова, во секој случај, е мое мислење.“
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Дури српскиот крал Александар не ја направи својата посета на Париз
во 1931 година, нему не му беше јасно до која мера француските политички
кругови се алармирани од агресивноста која беше демонстрирана од Белград
кон Софија и која едногласно ја осудуваа.
Имаше причина за надеж дека опасноста е избегната, барем
привремено. Но, ако војната е избегната, сѐ уште е присутен стравот од
револуцијата. Еден стар пријател, франкофил, и советник на Југославија, ми
рече: „Втората евентуалност од која Југославија не може да избега е
револуцијата, дури и ако нејзините управители одбијат да ја нарамат
одговорноста за нов европски конфликт. Револуцијата, по мое мислење, сѐ
уште не е извесна. Таа претполага договор меѓу моќни воени поглавари и
групи од социјалистичката и демократската опозиција. Доколку се случи, ќе
подразбира повторување на драмата што им ги зеде животите на кралицата
Драга и кралот Александар (Обреновиќ). Револуцијата би го однела доброто
со лошото. Сите оние што на кој било начин ѝ служеа на диктатурата, ќе бидат
нејзини жртви. Политички, по пат на општото разместување до кое ќе доведе,
тоа би значело крај за Југославија.“
„Тоа е дилемата: револуција или војна. Нема излез. Никој во Франција
не е свесен за тоа каква е навистина ситуацијата тука. Во Франција тие ја
негуваат илузијата за моќна Југославија, која, во случај на војна, подготвена е
да им даде вистинска поддршка на своите сојузници. Никој во Франција не е
свесен за хрватското прашање, за македонското прашање, за бесната
опозиција на поранешните партии, за напредокот на револуционерните идеи:
никој не е свесен за сите причини што доведуваат до состојба во која, во случај
на војна, граѓаните ја напуштаат и ја предаваат државната армија. Слепоста и
незапознаеноста на Франција во однос на сето ова речиси потресува, поради
нејзините последици.“
„Можеби најлошо од сѐ е тоа што диктаторите ја открија личноста на
кралот. Пред тоа тој беше засолништето на партиите; почитуван од сите, но не
и омилен. Тој доби од престижот што беше уживан од страна на неговиот
татко и од итро изградената легенда дека тој лично служел на Македонскиот
фронт за време на Големата војна. Денес диктатурата го направи партиски
поглавар. И тоа каква партија! Се вика Народна одбрана, во која се осветени
сите насилства, сета слепост, сите апетити на Пансрбизмот. Па, оттука,
Хрватите, Македонците и сите српски опозиционери го сметаат кралот за
одговорен за сите гревови и злоупотреби на неговите министри, зашто тие се
убедени дека овие не работат ништо без негова наредба*. И, за жал, тоа е
вистина. Не се осмелуваат да го нападнат јавно, зашто никој не мечтае по
тешка робија, но за него циркулираат најужасни гласини. Тој стана
најнепопуларниот човек во Југославија, по генерал Живковиќ и Жика Лазиќ.
Минатиот април илјадници студенти се собраа пред кралската палата.
Бесните налети на жандармите не успеаја да ги растурат, туку тие
* За овој факт подоцна кралот Александар плати со својот живот во Марсеј – Анри Пози.
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продолжија да извикуваат навреди за Кралот и да го обвинуваат дека држи
огромни суми пари во банките во Будимпешта и Базел, заработени од
провизиите што ги добива од странските корпорации и претпријатија. Го
видов со свои очи, и можам да Ви кажам дека коските на стариот Пашиќ
сигурно се вртеле во гробот…“
„Револуцијата се ближи, и затоа ќе има војна.“
Настаните напредуваат страшно брзо во Југославија во изминатите
неколку месеци, зашто ниту еден државен функционер не би ми го кажал пред
една година она што сега ми го кажуваат толку многу од нив.
Дилемата во Југославија станува дотолку поголема што поплавите на
разединувањето удираат на самите ѕидини на внатрешната тврдина на
пансрбизмот.
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III
ВОЕНАТА МОЌ
МОЖЕБИ единственото нешто што го знаат Французите за Југославија и
единственото нешто кое, искрено речено, ги интересира, е дека таа поседува
една од најдобрите армии на светот и дека тие можат да сметаат на нејзина
поддршка во случај на европски конфликт.
Воената антанта меѓу Франција и Југославија е темелот на
француската надворешна политика во Европа уште откако беше потпишан
договорот, непосредно по војната на врховните команди на Париз и Белград.
Оттогаш Французите непрестајно праќаат воена помош до Белград,
како по директен пат, преку авторизирани заеми и аванси од Министерството
за финансии, така и по индиректен пат, преку помагање на откупите на воена
опрема на југословенската влада, но и преку финансирање на јавните проекти,
железниците, утврдувањата, пристаништата и телеграфските линии преку
париските банки, сите наменети да ги засилат југословенските воени
капацитети. Оваа непрекината помош, во износ од неколку милијарди франци,
Французите си ја објаснуваат и си ја оправдуваат себеси со фактот дека преку
вооружувањето на Југославија, тие ја зајакнуваат сопствената сигурност.
Југословенската армија со текот на времето стана продолжение на
француската моќ. Во случај на европска војна, двете би требало да дејствуваат
координирано. Поради овој факт, воената сила на Југославија на просечниот
Французин му изгледа како неопходен фактор на мирот. Поддржувајќи се и
меѓусебно дополнувајќи се, армиите на Франција и Југославија стојат на двете
крајности на Европа, како вилицата на масивен пар клешти. Од оваа
стратегиска позиција, тие ги осудуваат на пропаст сите неранимајковци.
Барем вака резонира просечниот Французин. Тој е запознаен со
меѓународните проблеми онолку колку што му ги презентира дневниот печат.
Тоа е гледиштето и на француските технолози, кои придонесоа кон градењето
на југословенската воена машина: тие го знаат секој нејзин заб и секој нејзин
шраф, и тие се сигурни за повратот што можат да го очекуваат од неа.
Што се однесува до нив, и просечниот Французин и технологот се во
право, затоа што не постои во Европа, соодветно на бројноста на населението,
побројна и поефективна воена сила, пообилна техничка опрема или
позначителни материјални ресурси одошто оние што се во посед на
Југославија. Ниту, пак, во моментов постои нација со повеќе луѓе под оружје,
соодветно на бројноста и ресурсите на населението. За вкупно население од
нешто под 15 милиони, мирнодопска Југославија држи 170.000 души под
оружје. Никоја друга држава, со исклучок на Советска Русија, во повоениот
период нема направено компаративен воен потфат на оној преземен од
Југославија.
Нејзините војски се извонредни. Југословенскиот пешадиски полк што
се враќа од вежбовен марш или од маневри е една од најелегантните глетки
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на светот. Младите маршираат со главите кренати високо, гледајќи право
пред себе, рамо до рамо, марширајќи во ист ритмичен чекор. Тие се, може да се
рече, челична машина; но решителна, мислечка машина. Нивниот чекор и
нивното држење потсетуваат на врвните шок-трупи на старата империјална
Германија.
Офицерите се достојни на своите трупи. Тие заслужено се гордеат со
нив, зашто не се срамат да ги покажат на „Кнеза Михајлова“, на Калемегдан,
или кај Казиното, свесни за ефектот што го предизвикуваат кај понежниот
пол. Но, оваа засегнатост со нивниот изглед, оваа решителност да бидат
гордост на армијата, дури и блесокот на нивните чизми или белината на
нивните ракавици, не ја носат само на променадата или на баловите. Во Ниш,
во Белград, во Велес и во Љубљана имам видено офицери што се враќаат од
повеќечасовен марш, кои беа чисти и уредни како само да излегле од
касарната. Оние што се сретнуваат на граничните караули во планините, во
кое било време се еднакво елегантни и педантни како и нивните другари
распоредени по големите градови. По Франција и Англија, тие се најуредните
и најжелни да учат од сите офицери што ги имам сретнато. Тие се полни со
борбен дух и национална гордост, и најобѕирни за доброто и ефикасноста на
своите војници. Полковник на нашиот француски генералштаб минатото
лето, на враќање од посета на гарнизон во Хрватска, ми рече: „За нив армијата
е религија. Тие се опседнати со фанатизмот на својата мисија. Тие се војници
како што некои луѓе се свештеници. Тие живеат во своевидна мистична
опсесија за должноста кон татковината. Тие се обземени со работа и јас се
враќам во Франција уверен дека се подготвени, доколку се побара повеќе од
нив, да направат повеќе и од тоа. Нивната плата е мизерна, иако уживаат
секакви општествени привилегии и предности. Но! Убеден суд дека повеќето
би се задоволиле со уште помалку, доколку тоа го налагаат интересите на
државата. Тие се горди војници!“
Едно од најнезаборавните сеќавања од моето патешествие ми беше
овозможено од офицерите на југословенското воздухопловство на 14 јули
1932 година во Скопје.
Во десет часот наутро, при жештина од 50*C под сенка, со градот
налегнат во подножјето на високите планини кои го туркаат кон Вардар и во
исчекување на собраната грмотевична бура. Долината помеѓу старата турска
цитадела и магливите врвови вриеше како котел. Во овој котел, рамнодушни
кон „воздушните џебови“, кои ги фрлаа нивните авиони како кревки кајчиња
на бурно море, рамнодушни кон бурата што притискаше надолу со
заглушувачки одѕвонувања на грмотевиците, младите пилоти испробуваа
некои нови бојни авиони. Во формации на диви шатки, во офанзивни
формации, изолирани или во групи, виснувајќи кон небото, нуркајќи кон
реката, едрејќи, паѓајќи како есенски лисја, вртејќи се и виткајќи се, тие ја
исполнија долината со нивниот триумфален лет.
Бездушно се храбри овие млади воздухопловци на Југославија. „Сета
ваша храброст ќе биде бесполезна против импресивните авиони на
Италијанците“, им реков на некои од офицерите подоцна истата вечер. „Нема
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да можете да сторите ништо против авиони што носат персонал од по
четворица до петмина, бронирани како тврдини. Тие ќе ве здробат!“
Младите ме погледнаа со сожалување и одговорија: „Ќе ги обориме со
тоа што ќе ги испреплетеме нашите пропелери со нивните доколку видиме
дека е невозможно да ги обориме на друг начин. Италијанците ќе се исплашат
од губењето петмина авијатичари наспроти еден.“
Оваа фраза не е празно чукање во градите изречена по пијачка, туку
изразување на решителната волја, на едногласната одлука преземена од сите
млади војници повикани да служат како воздухопловци на Југославија.
Тоа е армијата на која смета секој Французин за судниот час. Таа е
вредна за парите што ги жртвува Франција, вредна е за сето жртвување кое сè
уште ќе следува.
Но, доколку ова беше сѐ, тогаш немаше да има потреба за оваа книга.
Доколку оваа прекрасна југословенска воена машина навистина не беше
ништо повеќе од дополнение на француските легии, насочени кон истите
мирољубиви и цивилизирани намери како оние што ја насочуваат судбината
на Франција, тогаш не би било потребно јас да кажам ниту збор. Но, вистината
е сосема поинаква. Југословенскиот меч, колку и да е кален и сјаен, е нож со
две острила, кој лесно може да замавне во насока што ние воопшто не сме ја
предвиделе. Наместо француски штит, таа може да се покаже како нејзина
закана, бидејќи се наоѓа во рацете на луѓе што немаат обврзувачка желба за
мир, туку живеат под магијата на страста на освојувањето и амбицијата, со
кои тие можат да жнеат богати награди, и како резултат на тоа, попатно, тие
можат да се одржат себеси на власт спротивно на желбата на огромното
мнозинство од населението, кое тие го експлоатираат и го угнетуваат.
Во рацете на разумни управители, југословенската армија би била
фактор на мирот, со почитта што ја побудува и со безбедноста од напад што ѝ
ја гарантира на својата земја. Но, во рацете на амбициозни луѓе, чија
единствена мисла е да ја прошират својата волја врз туѓи територии, таа
претставува сериозна опасност за мирот во Источна Европа.
И оваа опасност од ден на ден ќе станува сѐ посериозна, сѐ додека
пансрпските империјалисти се господари на Југославија.
Го имам кажано ова, во суштина, веќе дваесетина пати досега! Си
дозволувам да го речам тоа повторно само зашто е вистина, и поради тоа што
незапознаеноста на француската јавност со оваа вистина ја води Франција
директно во опасноста повторно да се најде во судир со Италија. Сета
политичка мисла, сета дипломатска активност, сите подготовки на воената
сила во Белград тежнеат, впрочем, кон српско-италијански конфликт.
Зајакнувањето на Малата Антанта немаше друга цел. Ги дискутирав овие
прашања со други Французи во Франција и согледав дека насекаде
преовладува чувство на мистерија. Вистината е дека Франција е врзана за
Југославија преку нејзината потреба од воена поддршка против своите
непријатели и вистината е дека таа потсвесно не сака да ја сфати опасноста од
овој сојуз.
Ова ме става во тешка позиција, зашто сето она што го зборувам против
актуелната состојба на работите ќе биде протолкувано или како предавство
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против Франција или како непријателство кон Југославија. Вистината е дека
она што го зборувам не е ниту едното ниту другото. Тоа е само гласот на еден
човек кој ја има согледано опасноста што претстои, и глас што не осудува
никого, освен лудаците кои стојат на чело во Белград. Народите на
Југославија, армијата на Југославија – тие се ослободени од обвинението. Тие
се луѓе како нас.
Она што ме вознемирува и што сигурно мора да го загрижува секој што
е запознаен со фактите, е дека Југославија не се подготвува за одбрана, туку за
агресија. Изговорите на Белград дека се готви за одбрана од Бугарија или од
Унгарија се смешни. Југославија самата може да ги столчи Бугарија и Унгарија
еднакво лесно како што Франција може да ја столчи Белгија.
Зошто ја наоружуваат тогаш Пансрбите својата земја без обѕир за својот
буџет? Што е целта на оваа трескавична подготовка? Од кого се плашат? За
што сонуваат?
Мирнодопската сила на југословенската армија денес изнесува 150.000
војници, 8.200 офицери и 9.400 подофицери. Нејзиното наоружување е
сочинето од 2.000 лесни митралези, 800 тешки митралези, 250 топови, пет
тенковски одреди и 45 ескадрили. Општа теренска мобилизација би ставила
на располагање активна и резервна команда од 1.200.000 борци во прва
линија, темелно обучени и восхитувачки организирани, и околу 400.000
територијалци, повеќето од нив воени ветерани. Таквата армија е неверојатно
скапа.
Од вкупно 1.040 милиони швајцарски франци, југословенскиот буџет за
1932 година одвои 277 милиони, или околу 27 отсто за Министерството за
војна.
Како што реков, она што е особено вознемирувачко кога човек ги гледа
работите одблизу и кога е запознаен со менталитетот и замислите на оние
што решаваат за работите, е дека опремата, инсталацијата и стратегиските
постројки ставени на располагање на југословенската војска откако
диктатурата ја презеде власта пред четири години, сите изгледаат превидени
за поддршка на офанзивна улога. Сите железнички линии, неодамна
изградени или сѐ уште во изградба, без исклучок се насочени кон Јадранскиот
брег, или по патот кон Загреб и Сараево, или по патот кон Велес, Битола или
Призрен. Воените цели на пансрбизмот се испишани со огнени букви на
картата на неговите нови железнички линии.
Кога го изразив моето чудење во однос на ова во разговор со еден
потполковник во возот што ме носеше назад од Македонија, тој одговори:
„Ние Србите, кога ќе препознаеме непријател, се подготвуваме на таков
начин што неговиот напад нѐ става во позиција на предност. Ние сме убедени
дека следната војна ќе дојде преку Јадранот. Или Италијанците ќе ја зграпчат
можноста да нѐ нападнат кога сме преокупирани другаде или, пак, ние, кога ќе
ни дојде преку глава од фашистичките подбивања, ќе решиме еднаш
засекогаш да ги расчистиме сметките со нив.“
„Накратко, нашата моментална воена ситуација присетува на вашата
пред 1914 година: непријателот бдее над нас и неговиот напад, порано или
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подоцна, е сигурен; затоа ние ги правиме сите подготовки да го одбиеме овој
напад, ако треба и преку негово исчекување.“
Југословенската воена организација е довршена со две масивни
формации, кои сочинуваат нешто како втора армија, рамо до рамо со
регуларната армија, но се независни од неа: Соколите и Четниците, обете под
директна контрола на Военото министерство.
Веќе половина столетие Соколите играат улога во Централна и Источна
Европа: нивната задача е да го развиваат националниот дух преку физичкото
и моралното образование на младината. Силна организација веќе постоеше во
Хрватска и во Словенија во времето на нивното вклучување кон Србија, и еден
од првите акти на пансрпските диктатори беше да ги распушти како
независни тела и да ги преиначи во Државни соколи, наменети да ѝ дадат на
младината интензивна воена обука, под контрола на службеници назначени
од Министерството за војна. Сите младинци постари од четиринаесет години
беа обврзани да земат учество во оваа организација, а подоцна оваа обврска
беше проширена на сите млади војници. Поранешните соколански
организации така станаа проверени центри за воена подготовка и обука.
На крајот на 1932 година југословенските воени Соколи имаа членство
од 137.500 припадници, поделени во 715 асоцијации или локални формации.
Четниците се со посебен карактер и организација. Разликувајќи се од
Соколите, тие оформуваат интегрален дел од националната армија во којашто
тие сочинуваат елитен корпус. Регрутирани меѓу поранешните војници чии
политички мислења се проверени и подобни, и кои се одликуваат по својата
физичка енергичност, тие добиваат посебна обука и се обврзани двапати
годишно да отслужат редовни вежби, во рок од по три недели.
Нивна должност е да ја шират пансрпската пропаганда според методите
и директивите на Народна одбрана, каде што се обврзани да членуваат и да ѝ
помагаат на жандармеријата и на административните власти, и да бидат на
постојано располагање на локалните воени команданти.
Во случај на војна тие се подложни на мобилизација со почетокот на
дипломатски тензии, или во местото на живеење или на пунктови што им се
однапред определени. Секој Четник мора да го зборува јазикот на земјата во
која е распореден за време на воените дејства толку совршено за никој да не
може да го препознае дека е Србин. Неговата улога во време на војна е да сече
комуникациски линии, да демолира мостови и железнички пруги, да снабдува
на секој начин информации до линиските единици. За време на мир тој добива
редовна плата и ужива сериозни материјални предности.
Во моментов постојат седум четнички одреди. Секој одред е сочинет од
приближно илјада души поделени во тројки, во групи (три до четири тројки) и
во ‘чети’ (пет до шест групи).
Овие одреди се распоредени од Цариброд до Гевгелија; од Кратово до
Битола, од Охрид до Пеќ; во Босна и во Словенија; зад далматинските и
истријанските граници; и во Банат.
Таква е, во кратки црти, југословенската воена сила, која ѝ е на
располагање на диктатурата.
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IV
ПАНСРБИЗМОТ
ОНИЕ што не ја знаат Србија од пред Војната, или Србија непосредно по
Војната, не можат да знаат колкава е трансформацијата што се има случено во
рамките на нејзините граници.
Замислете, сиромав човек, чии предци со векови живееле во ќумези,
одеднаш ослободен од својата сиромаштија по пат на магично стапче.
Замислете го човекот, по генерациско поклонување на господарот на
феудалниот имот, одеднаш претворен во господар на имотот.
Доколку можете да го замислите тоа, тогаш можете да сфатите што се
има случено во Србија и можете да разберете поголем дел од трескавата
активност што е туѓа на умовите на земјите чии истории не биле толку
драматично променети од Војната.
Ќе забележите дека јас зборувам за Србија, а не за Југославија. Тоа не е
случајно, бидејќи второто е само хибрид што постои поради Србија и само за
неа. Сѐ што е наречено Југославија, во суштина, е само Србија, зашто сите што
дејствуваат, сите што командуваат, сите оние што можат да се вбројат во
работите на државата, се Срби. Другите немаат никакво влијание врз
обликувањето на државниот живот. Со оглед и на тоа што огромното
мнозинство од српскиот народ е неписмено и има менталитет од пред две
столетија, би било исправно да се рече дека Југославија не е ниту Србија – таа
е Белград.
Во оваа Југославија, со територија приближна на онаа на Велика
Британија, живее слепа и немоќна аморфна маса од околу петнаесет милиони
души, која е анимирана, експлоатирана и управувана од неколку илјади
српски офицери, службеници и стопанственици инсталирани во српската
престолнина.
Меѓутоа, никој од „запознаените“ не дејствува свесен за енормноста на
ситуацијата. Се чини дека никој ја нема анализирано менталната состојба
предизвикана од настаните. Колку повеќе слушам, колку повеќе гледам, колку
повеќе прашувам и споредувам, толку повеќе сум наведен да сфатам дека
незапирлив тек ги носи работите и луѓето на Југославија кон Господ знае
какви катастрофални настани. Нема водечко начело, освен тресквичната
желба за повеќе. Хипертрофичниот развој на Белград; неверојатната
револуција на морали и идеи, која се има случено во рамките на владејачките
класи; ароганцијата; желбата за доминација и покажување; омразата кон сѐ
што е под нив; омразата кон сѐ што е над нив и што е посилно; насилните
амбиции и агресивниот империјализам, сите се зачнати од ненадејното
издигање од заборавот во моќта.
Белградската свита, која се брои по пат на своите официјални позиции,
општествена важност, богатство и влијание, накратко, оние што ја
претставуваат својата држава во очите на светот и кои управуваат со
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остатокот од нацијата како што им чини, сите тие живеат во еден сон на јаве,
во еден вид колективна хипноза. За нив просперитетот е гарантиран, а
Белград, метрополата на семоќна Југославија, утре ќе биде еден од столбовите
на Европа.
Сите Срби кои денес командуваат со Југославија (па, дури и оние што
им се спротивставуваат на актуелните господари и кои ќе ги заменат доколку
моменталниот режим биде однесен на буништето поради своите екцеси и
злоупотреби) имаат заедничка догма, слична вера во неограничената иднина
што го очекува нивниот род, и во неодоливата и предодредена моќ на
експанзија на србизмот.
Сите тие се Пансрби.
Во своите корени и манифестации, во енормната опасност што ја носи
со себе, пансрбизмот е верна копија на пангерманизмот и на панславизмот,
кои веќе го чинеа светот ужасна цена.
Роден во соништата на малкумина доктринери; возвишени од
шовинистички службеници, од професори на недоветени и збунети науки, и
од студенти просветени од бегалци сретнати по странски универзитети,
пансрбизмот е потврда на српското првенство над сите словенски
националности на Балканскиот Полуостров и негово право да владее со сите
словенски земји јужно од Дунав. Напредокот на пансрбизмот, од неговото
првично појавување во средината на деветнаесеттиот век, беше молневит, а
неговото влијание веднаш стана огромно во сите елементи на српското
општество – СО ИСКЛУЧОК НА СИРОМАВИТЕ И КРОТКИ МАСИ.
Пансрбите се одговорни за територијалните амбиции на Белград кон
јадранските области, од една страна, и кон бугарска Македонија, од друга, кои
почнаа да се манифестираат по Берлинскиот мировен договор.
Одвратени од Австрија, која се надеваше да ги избрка од Босна и
Херцеговина, Србите почнаа да ги насочуваат своите напори кон југ, на
бугарската граница. Поразени од Бугарија во 1885 година, тие ја добија
својата одмазда во 1913 година. Во меѓувреме, српските професори и
дипломати почнаа да го афирмираат интегралниот србизам на бугарска
Македонија, и така по мирен начин почнаа да го подготвуваат патот кон војна.
Белград никогаш не го испушти од вид Јадранот, но Австро-Унгарија
долго време беше пресилна за Србија. Србите не се решија за потег против
Виена сѐ дури не беа сигурни дека ќе добијат поддршка од Русија. Дента кога
тоа стана реалност, пансрбизмот, опиен каков што беше од победите над
Турците и Бугарите, не се подвоумеше ни за миг.
Десет милиони души платија со своите животи за пансрбизмот, а
илјадниците воени споменици во селата во Франција, Англија, Германија и
Русија се порамнети со статуата на Принцип, атентаторот, која Србите ја
кренаа во Сараево по државна директива.
Во октомври 1908 година, за време на собранието на сите воени и
цивилни големци на Белград, одржано во просториите на Општината под
претседателство на генерал Бошко Јанковиќ, се подготви планот за
пансрпската пропаганда и борба. Оттогаш пансрпскиот империјализам има
жариште, устав и име – се вика Народна одбрана.
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Изразувајќи ги сите аспирации, сета омраза, сите огромни национални
очекувања, на Народна одбрана не ѝ беше потребно долго време да оформи
солидно влијание во Србија: осумнаесет месеци по нејзиното формирање таа
броеше 223 локални комитети, ги содржеше сите важни личности во
кралството, а нејзините ограноци се протегаа во Босна, во Херцеговина, во
Словенија, па дури и на Истра.
Народна одбрана беше органот што ги осуди на смрт и ги уби кралот
Александар Обреновиќ и кралицата Драга. Народна одбрана беше органот што
направи крал од бегалецот Петар Караѓорѓевиќ, таткото на убиениот во
Марсеј Александар.
Заколнатата цел на организацијата создадена од генерал Јанковиќ беше
развивањето на патриотски дух и национална солидарност меѓу сите Словени
на Балканот под управата на српскиот род. Нејзината вистинска цел беше
подготовката за победоносна војна против Австрија, која би им дозволила на
Србите да ги остварат своите планови за Босна, Херцеговина и за Хрватска.
Во мај 1911 година, второ тајно пансрпско здружение, Уједињење или
смрт, подобро позната како Црна рука, беше конституирано под управа на
полковник Драгутин Димитријевиќ – Апис, началник на Разузнавачката
служба на српскиот генералштаб. Нејзина задача беше „да дејствува кон
ослободувањето на сите Срби што живеат под туѓо ропство“. Не помина долго
време пред Црна рука да ги апсорбира најактивните елементи на Народна
одбрана и да ѝ го наметне еден од своите поглавари, Милан Васиќ.
Црна рука непосредно влезе во судир со Пашиќ, претседателот на
советот, кого тие го обвинија за кукавичлак и попречување на пансрпската
идеја. Конечно беше забранета во јуни 1917 година. Нејзините поглавари беа
обвинети за револуционерни намери и беа стрелани во Солун како производ
на судење пред судии на Воениот совет, чија „одлука“, всушност, беше писмена
наредба од страна на принцот-регент Александар.
Но, пансрпската идеја што ја персонифицираа овие мртовци, ги
надживеа своите носители.
Империјалистичката програма на Црна рука беше продолжена,
надополнета и извршена до својот зенит по 1917 година од страна на Бела
рука, официјална организација формирана по моделот на Црна рука од
проверени личности од Народна одбрана, кои истовремено беа и приврзаници
на кралот Александар.
Користејќи ја армијата, која целосно беше нејзина марионета, и
цивилната администрација, каде што ги држеше сите полуги, за некој што не е
нејзин припадник да не може ниту да се надева да пристапи во државна
служба, Бела рука денес е апсолутен господар на сета внатрешна и
надворешна политика на Југославија.
Таа стана темелната машинерија на државата.
Таа ја донесе одлуката, а нејзините припадници го извршија
државниот удар од 6 јануари 1929 година. Првиот диктатор, генерал
Живковиќ, е репрезентативен тип на пансрпската Бела рука.
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Спомениците во венецијанска Далмација, кои во јануари 1931 година
беа осквернавени, беа дело на припадници на Бела рука, како и многу други
кои во изминативе десет години беа уринсани во Истра.
Уривањето на лавовите во Трогир беше акт на пркос фрлен од Бела
рука во устата на Италија. Тоа беше нивни начин на покажување на
италијанското население во Далмација, и на самата Италија, дека Југославија
има намера да прави што сака на својата територија.
Пансрбизмот, за жал, не се ограничи себеси на урнисувањето на
латински и бугарски натписи и мермерни лавови поставени на освоени
територии.
Денес пансрбизмот, без дилеми, признава дека двојното убиство во
Сараево беше негово дело. Материјалните докази се изнесени, не само со
објавувањето во 1930 година на официјалните стенографски белешки и
дебатите во подробност од судењето на атентаторите туку и од документи
објавени по војната од страна на господата Сидни Феј и Богичевиќ, кои
покажуваат дека полковник Димитријевиќ – Апис, началник на
Разузнавачката служба на врховниот генералштаб на Белград и врховен
лидер на Црна рука, бил поттикнувач и организатор на криминалниот атентат
од 28 јуни 1914 година.
Дотолку повеќе што полковник Димитријевиќ признал, во писмена
исповед, напишана неколку часа пред неговото соочување со стрелачкиот
одред, дека им ги ставил на располагање на атентаторите на Надвојводата
сите средства на српското воено разузнавање, вклучително и бомбите и
револверите, кои дошле од арсеналот во Крагуевац.
Предводниците на пансрбизмот биле наивно убедени дека најлошото
што може да се случи како резултат на атентатот е локализиран судир, со
остатокот на Европа во позиција на набљудувач на конфликтот, во кој, како
што мислеле тие, била гарантирана блескава победа за словенството.
Овие работи ми ги изнесе пред неколку години Драгомир Стефановиќ,
кој петнаесет години ми беше интимен пријател, и кој беше српски заменикамбасадор во Париз.
Во текот на нашите разговори околу потеклото на Војната, во Париз,
каде што се сретнувавме секојдневно, и во Белград, каде што тој стана еден од
челниците на Народната банка, Стефановиќ ми го откри она што неговите
функции му овозможиле да дознае во однос на големиот конфликт.
Тој не престана да ги осудува пансрбите од Црна рука и нивните
службени соучесници кои ја предизвикаа Големата војна. Неговата совест
извикуваше против злосторот што ладнокрвно го направија тие против
светскиот мир.
„Тие беа мизерни гадови!“ рече Стефановиќ. „Но, беа премногу моќни,
па успеаја добро да ги прикријат своите дела, како и да подметнат остварени
факти пред оние што ги осудуваа нивните револуционерни методи на
директна акција, како Пашиќ, и повеќе или помалку стравуваа од
последиците, така што беше невозможно да се сопрат. Пашиќ знаеше! Сите
знаевме! Но, сите бевме немоќни. Доколку Русија не нѐ поддржуваше, доколку
бевме принудени да се изложиме на истрагата што ја бараше австрискиот
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ултиматум од јули 1914 година, ќе бевме фатени со раката во вреќа. Добро! Го
добивме мечот, но дали ќе го добиеме следниот, зашто таков ќе има. Оние во
Белград се сметаат за генијалци, но навистина, тие се шутраци опиени од
досегашните успеси. Тие се убедени дека победата е нивно природно
следување. Тие сакаат одново да отпочнат неволја, но овој пат можеби ниту
Русија ниту вие ќе се нафатите да нѐ спасувате.“
Двојната победа во Балканските војни веќе ги беше опила челниците на
Црна рука и чудотворниот триумф од 1918 година, во кој забораваат дека тие
играа сосема незначителна улога, ги охрабри нивните наследници да ја фрлат
претпазливоста на буништето на заборавот.
Тие се убедени дека силата на Југославија безгранично ќе се зголеми и
дека нејзините надворешни сојузници ќе ја засолнат од какви било
изненадувања. Пансрбизмот, апсолутниот господар на Југославија,
претставува малцинство на амбициозни бескрупулозни имбецили, кои не
прифаќаат ниту противречност ниту опозиција.
Сите оние што ги гледа како препреки за својата политика на
бесконечна експанзија, пансрбизмот ги смета за свои непријатели; и, тука
лежи објаснувањето за сето она што на прв поглед изгледа неразбирливо,
апсурдно или одвратно во поведението што беше прикажано по мировниот
договор од владата во Белград спрема несрпските делови на нивната држава.
Оние што го имаат посведочено насилството, злоупотребата и
циничкиот презир со кој постапуваат Србите спрема Хрватите, Словенците и
Далматинците, вчудовидени се од тоа дека Србите не сфаќаат дека
дејствувајќи на таков начин, тие дејствуваат против сопствените интереси,
компромитирајќи ја својата иднина и подривајќи го со свои раце угледот на
Југославија.
Но, тие што размислуваат на овој начин резонираат како Французите,
како Англичаните, како Американците; тие судат и решаваат со своите
западни менталитети; тие не расудуваат како Србите. Доколку размислуваат
како Србите, тогаш веднаш ќе разберат.
Злосторите сторени во Хрватска, во Македонија, во Банат и во
јадранските покраини, за кои нивните најдобри пријатели ги укоруваат,
пансрбите ги сметаат за темелно оправдани и неопходни. Во нивните умови
делата за кои се обвинети, не се повреди, туку напротив, потврда на
правдината на нивната политичка интуиција. Сите оние работи што на
странските набљудувачи им изгледаат како отстапувања од разумот,
обременети со ужасни последици, пансрбите ги сметаат за одлични, и ги
декларираат како неопходни за консолидацијата и опстанокот на оваа
Југославија, која, според нив, не може да живее, не може да се развива и да ја
остварува својата интегративна судбина, доколку не е од еден ум, една мисла,
една судбина – умот, мислата и судбината на Белград.
На ова начело се беше повикал во пишана форма кралот Александар и
неговите пансрпски советници за да го образложат и да го оправдаат
државниот удар од 6 јануари 1929 година, во кој еден од првите акти беше
сузбивањето, под изговор на обединување, на последните остатоци од
поранешните административни странки. Тука, исто така, има поента што ќе
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им биде од корист на Французите (но, и на Англичаните) добро да ја разберат.
Пансрпските кругови не ја сакаат Франција. Тие симулираат, но во суштина,
тие воопшто не нѐ почитуваат.
Треба да престанеме со негувањето на илузии. Официјалните
манифестации, академските дискурси, телеграмите што го слават военото
братство и воените победи, сето тоа не значи ништо. Тоа се задолжителни
гестови и празни зборови. Всушност, нивната почит за Франција лежи
исклучиво на воените, политичките и финансиските придобивки што
произлегуваат од тоа за владата на Југославија. Денот кога овие придобивки
ќе запрат е денот кога нивната почит за Франција ќе замре. Ниту ден, ниту час
подолго!
Кликата што управува со Југославија одамна ќе ја откачеше Франција
доколку беше во можност да снајде без нас.
Со народот е различно. Анонимните и заборавени маси од
работилниците и полињата (меѓу кои се ветераните на Големата војна и
бегалците од повлекувањето од 1915 година, ја имаат посеано легендата на
непобедливата моќ, на извонредните ресурси и братското другарство на
„Франските“) се оние што нѐ сакаат, кои нѐ почитуваат и се благодарни за она
што го сторивме за Србија за време на Војната. Нивните чувства кон нас се
слични на оние што тие ги имаа кон Русите пред болшевизмот.
Пансрпските кругови не ја сакаат Франција. Како може да биде
поинаку? Нивната реверзија, нивното образование, нивните политички
идеали, нивните начела за управување, нивните амбиции за иднината,
нивното интелектуално и морално оформување, се целосно спротивни на
оние на Франција.
Кога тие си дозволуваат да говорат слободно, пансрпските министри и
високи службеници презирно им се потсмеваат на слабостите на нашите
државници, на кревкоста на нашите демоктратски институции и на слепоста
на отстапувањата на кои се согласивме за време на изминатите десет години.
„Ах! Само доколку ги имавме вашите војски и вашите милијарди“, ми рече
еден од нив. „Што би направиле ние со нив!“
А, нивната држава постои благодарение на милоста на Франција; на
Франција ѝ се должни за сѐ што имаат. Франција е нивниот неуморен банкар
веќе четиринаесет години. Двапати по 1918 година ги спаси од банкрот.
Француската моќ сѐ уште е штитот зад кој се засолнува белградската
диктатура од народниот гнев.
Но, сето она што го има направено Франција и што продолжува да го
прави во нивна полза, во главите на пансрбите не е ништо во споредба со сето
она што го нема направено Франција за нив. Ние можеби сме се бореле за нив,
ние можеби сме ги спасиле нивните војски во 1915, но тие не можат да
заборават дека во 1918 година ние ги запревме српските одреди што беа
расположени да ја пљачкосуваат Софија. Ние им овозможивме да ја добијат
Македонија, се разбира, но тие паметат дека им наредивме да ја напуштат
Бугарија и дека не ги поддржавме нивните претензии кон Риека. Ние ги
растуривме нашите односи со Италија поради нив, но тие ни се лутат поради
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тоа што веќе десет години не престануваме да ја притискаме владата во
Белград да ги смири своите амбиции за да се сочува мирот на Балканот.
Пансрбите ги забораваат услугите што им се направени, но не ни
простуваат за другите работи поради тие услуги. Да не бидеме зачудени. Од
времето кога првпат имало политичари што им завидуваат на поседите на
другите, историјата е иста. Империјализмот на слабите луѓе секогаш се
претвора во немилосрден егоизам, кога тие стануваат силни.
Империјализмот на Белград е од овој вид и – повторно ќе инсистирам
на оваа точка – јас не велам „империјализмот на српскиот народ“, зашто
самите тие се прости, мирни, разумни и мошне изморени од шесте години
војна. Тие само сакаат мир за себе и за другите. Тие немаат никаков удел во
одговорноста на криминалните промашувања на нивните управители, ниту
во незамисливата лудост на нивните заговори за експанзија.
*

*

*

*

*

Еве што ги учат офицерите и подофицерите своите војници во сите
гарнизони на Југославија. Земено е од „Упатство за војникот“, редактирано од
полковник Костиќ, припадник на генералштабот, под раководство на владата
во Белград. Овде цитирам збор по збор:
„Сите покраини сѐ уште не се повторно обединети со нашето кралство.
Италијанците сѐ уште ја држат Истра, заедно со Горица, Градишка и Трст, сѐ до
Исонзо; градот Задар и околината, островите Крес, Лошињ, Ластово и
Пелагружа, како и јужниот дел на Словенија. Австрија сѐ уште го држи
северниот дел на Штареска Корушка. Унгарците сѐ уште го држат северниот
дел на Барања и Прекомурје. Романците сѐ уште го држат источниот дел на
Банат. Бугарите сѐ уште ги окупираат областите на Видин и Софија.
Албанците сѐ уште го држат Скадар и дел од северна Албанија.“
Во сите основни и средни училишта во Југославија, истата оваа настава
секојдневно им се предава на половина милион дечиња, задолжително и
официјално. Истата мисија за ослободувањето на „браќата што се сѐ уште
поробени“ им се пренесува и ним како света должност, која ќе им падне на
рамениците кога ќе станат мажи.
Оваа омраза системски е засадена во срцата на дечињата и младите, кои
секојдневно учат дека има земји што се нарекуваат туѓи, но кои навистина се
југословенски, и дека тие мора да бидат откорнати од канџите на оние што ги
окупираат. Солзи, урнисувања и крвопролевања ќе следуваат на ова за сите
оние народи што се осмелуваат да останат врзани за судбината на Југославија.
Психологијата нѐ учи дека нема ништо посилно од идејата што е врежена во
младиот ум – пазете се тогаш од дечињата што се образуваат да војуваат.
Сега треба да ти е јасно, драг читателу, зошто толку сомнеж, толку
непријателство и толку омраза во Централна Европа и на Балканот ја обвива
Југославија. Оние што не знаат, а се вчудовидени од односот на нејзините
соседи кон неа, го припишуваат тоа на завидливоста што ги инспирира
просперитетот и силата на Белград кај своите соседи.
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Тие непријателски настроени соседи, чии агресивни духови Белград не
престанува да ги осудува, непријателски се настроени, бидејќи ги знаат
тајните намери на свитата што владее со Југославија. Никој не негува ниту
најмала илузија во однос на она што се подготвува. Родена во војна,
проширена со војна, Југославија е предводена од мегаломанијата на своите
поглавари кон нова војна. Победничка во три последователни пригоди,
утроена во територија, повеќе од удвоена во население, десетпати зголемена
во богатства и можности, таа сѐ уште е незаситена.
„Упатството за војникот“ е застрашувачко затоа што ни ги разоткрива
тајните планови на пансрбизмот, страшниот менталитет на покорувачкиот
национализам што пансрбизмот се обидува да го вбригза во умовите на
младите југословенски генерации. Меѓутоа, извесни географски карти,
официјално редактирани во Белград, дури се и позастрашувачки по своето
значење.
Она што е пред мене кога го пишувам ова и што во никој случај не е
наменето за извоз во Франција, е „Велика Србија“, која ги заокружува Трст,
Риека, цела Истра; се протега во Корушка, и кон Австриски Тирол до Грац;
спуштајќи се до Скадар, Драма, Тасос, и во Бугарија длабоко преку Софија.
Не е ништо помалку амбициозна од картите што ги изготвуваа
пангерманците за да ја покажат предложената анексија на Белгија, Данска,
источниот и северниот дел на Франција, Базел, Женева и Лугано.
Не кажувајте им на пансрбите дека нивните соништа за хегемонија ќе
се распрскаат на непремостливите препреки и дека ја подготвуваат
сопствената земја за неверојатна катастрофа, зашто тие нема да ве послушаат.
Без разлика каква услуга сте им направиле во минатото, без разлика какво
пријателство сте ѝ понудиле на нивната земја, в миг ќе станете сомнителен и
непријател. Тие не прифаќаат ничиј совет или, доколку се обврзани да се
преправаат дека го прифаќаат, тие нема да го послушаат. Тие никогаш не
признаваат дека си противречат. Тие ниту сакаат да разберат ниту да знаат.
Тие имаат намера докрај да го проследат патот што си го имаат трасирано за
себе. Тие не веруваат дека само по пат на чудесен пресврт на судбината
нивното минијатурно балканско кралство од 1914 година стана моќна
европска држава од денешницата.
Хипнозата на пансрбизмот доминира врз сѐ. Во армијата,
дипломатскиот корпус, владините совети, енормната администрација, луѓето
на Народна одбрана се насекаде. Иако навидум се на позиции од второстепено
значење, тие се, всушност, оние што командуваат, зашто сите сили на тајната
организација се зад нив.
И, немојте да си дозволите да поверувате дека е ова нов феномен,
производ на состојба на интелектуална и морална неурамнотеженост,
произлезен од диктатурата, кој ќе исчезне со нејзиниот пад. Ваква е состојбата
во Белград од денот кога овие пансрпски организации – прво Народна
одбрана, а потоа и Црна рука и Бела рука, се сторија господари на Државата.
Кој беше, на пример, оној полковник Драгутин Димитријевиќ – Апис,
чии дејства беа толку клучни за предизвикувањето на Светската војна? Тој
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беше, повторувам, само началник на Разузнавачката служба на вишиот
генералштаб, односно тој беше само потчинет офицер.
Но, ова не го спречи во одењето над ингеренциите на неговите
претпоставени, над ингеренциите на самиот шеф на владата, во решавањето,
подготвувањето и организирањето до најситен детаљ на нападот во Сараево.
Тој ги одбрал авторите на нападот, им испратил револвери и бомби земени од
државниот арсенал во Крагуевац, им обезбедил придружба од офицери на
редовната војска до босанската граница, им обезбедил водичи и јатаци –
агенти на југословенското разузнавање – на австриска територија, и ги
спровел на некој подмолен начин до кејот на Миљошка, каде што тие
(Чабриновиќ и Гаврило Принцип) во заседа го исчекувале мигот за напад.
Пашиќ знаел што се подготвува, но способен премиер, каков што бил,
не можел да стори ништо да ја спречи заверата. Силите на пансрбизмот стоеле
зад неа. Семоќниот министер се соочил со нешто помоќно од него.
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V
ПРОПАГАНДА
„КОЛКУ повеќе глумат идиот во онаа куќа толку се подобри резултатите!“
Ова беше коментар на еден американски новинар минатата година во
однос на прес-бирото на Претседателството на советот во Белград. Неговиот
потсмев беше оправдан. Прес-бирото размислува и зборува на пансрпски во
името на Југославија. Нејзиниот директор, кој е потчинет на поглаварот на
владата, го оформува мислењето во државата и испраќа официјални изјави до
весниците, не само во Југославија туку и низ целиот свет, во кои сѐ е обоено со
српската перспектива и ништо спротивно на погледите и желбите на
Диктатурата не е дозволено да помине. Тоа е неверојатна организација. Знам,
на пример, дека во летото 1932 година прес-бирото го држеше клучот за
тајните шифри на пет страни легации – оние на Велика Британија, Франција,
Грција, Бугарија и на Романија.
Странските дописници во Белград се внимателно документирани и
тесно набљудувани од агентите на Бирото. Оние чија независност претставува
опасност да ја посрами Владата, се ставаат во што е можно понеудобна
состојба. Впрочем, на дописникот на „Њујорк Тајмс“, кој си допушти да ја
пренесе вистината за политичката и економската ситуација во Југославија,
една вечер му беше извршена рација во станот, документите му беа
расфрлани и конфискувани и тој беше спроведен до унгарската граница.
Прес-бирото има силна финансиска поддршка. Има резерви од неколку
милиони, дуплирани со тајни фондови од Претседателството. Знае како да ги
користи. Во својата пропагандна дејност ја има поддршката на телеграфската
агенција „Авала“, чија должност е да ги испраќа официјалните верзии за сите
настани до југословенските весници. Таа го преплавува странскиот печат со
балкански информации диктирани од Белград. Но, прес-бирото не испраќа
туку и собира вести – од внимателно подготвени и високо пласирани
набљудувачи од сите европски престолнини, со исклучокот на Рим. Дури и
Службата за безбедност и Тајната полиција работат со нив.
Пансрпските дипломати и пропагандисти се впечатливо слични на
оние на Германија, во тоа што секогаш се однесуваат како да имаат работа со
имбецили или слепци. Тие се коцкаат со картите на масата. Така, кога глумат
незапознаеност со прашање со кое се интимно запознаени, или кога
манифестираат скептично изненадување пред извесни изјави што им се
изнесуваат, со мала итрина прес-бирото секогаш постигнува мошне
импресивни резултати.
Двајцата што во моментот здружено го управуваат овој суштествен
запченик на пансрпската политика се д-р Марјановиќ и неговиот содружник,
д-р Радовановиќ. Кај нив нема место за скептицизам или противречности од
страна на нивните странски соговорници. Секој од нив работи според својата
природа: д-р Марјановиќ со повеќе финеси и издигнатост, а д-р Радовановиќ
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со учтива вулгарност и неисцрплив фонд за муабет. Но, ниту едниот ниту
другиот нема да ви дозволи да се отидете од нивното друштво додека не се
почувствуваат сигурни дека ве убедиле во она што ви го зборуваат.
Во летото 1932 година д-р Радовановиќ сам раководеше со прес-бирото.
Тој пристигна до важната позиција благодарение на поддршката на тајни
организации. Апсолутно лишен од какво било образование, но надарен со
пријатен темперамент, неговите способности за ораторство се едни од
најфеноменалните што ги имам сретнато во животот. Бидејќи е свесен дека е
добар оратор, тој очекува да говори без престан.
Нему сум му должен за расветлувањето на прашањата за судбините на
д-р Трумбиќ, д-р Корочец, и г. Баричевиќ, еден од предводниците на
демократско-селанската коалиција.
„Ќе им ги одереме кожите“, со бес рече д-р Радовановиќ, „би сакал да ги
имам тука пред мене и да ги исклоцам до смрт.“
Д-р Радовановиќ беше подготвен да зборува цела ноќ за непријателите
на Југославија, за потребата да се „зададе првиот удар за да се избегне
забодувањето в грб“, како и за потребата да се охрабри француското мислење
да го разбере ова.
Отидов да го видам пред моето заминување за Македонија, каде што
требаше да ги видам работите со сопствени очи. Ја посетив неговата
канцеларија неколку часа пред моето заминување за Скопје и Јужна Србија. Го
запрашав за македонското прашање. „Македонско прашање...“ рече тој, „нема
македонско прашање. Нема македонско прашање затоа што нема македонски
народ. Областите што Турците ги нарекуваа ‘Македонија’ се, во суштина, чисто
српски. Нивните населенија, со исклучокот на неколку десетини илјади, се
Срби – исто како што е и населението на покраините кои вие, Французите и
Англичаните, ѝ ги подаривте на Грција, со цел, без сомнеж, да ѝ се
заблагодарите за тоа што ги стрелаше вашите морнари на Запио!“
„Ќе речете дека овие населенија зборуваат дијалект што е произлезен
од бугарскиот јазик. А, зошто да не? Со векови нашите сонародници во
Македонија немаа други свештеници, други учители освен бугарските, зашто
Турците се обидуваа да ги бугаризираат. Но, денес сета македонска младеж
повторно научи да го зборува јазикот на нивните предци. Ќе видите со каков
елан дечињата во основните училишта во Јужна Србија велат: ‘Јас сум Србин!
Јас сум Србин!’“
„Ќе Ве убедам, кога ќе Ви кажам дека населенијата кои според нашите
непријатели во Софија ние ги тероризираме, силуваме и истребуваме, побараа
од нас оружје и муниција за да бидат во можност да се бранат, во случај на
потреба, од упадите на организираните банди на нивните божемни ‘браќа’ од
Бугарија.“
Јас реков: „Но, Македонците во Бугарија велат дека огромно мнозинство
од населението во Јужна Србија дотолку ве мрази, па речиси половина милион
Македонци веќе се иселиле од родните огништа. Со цел да го сопрете овој
масовен егзодус, вие сте биле принудени да ја затворите границата со бариера
од неколку стотици километри бодликава жица.“
Мојот упад го огорчи д-р Радовановиќ.
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„Ја знам таа приказна“, суво рече тој. „Такви се лагите што им ги
сервира Софија на будалите што ја слушаат.
„Дали се обидувате да сугерирате дека жителите на Јужна Србија се од
бугарски род? Одговорот на оваа глупост беше даден од нашиот голем
историчар, Тихомир Ѓорѓевиќ во неговата прочуена книга ‘Наша Јужна Србија.’
Во неа тој докажа дека во моментов нема повеќе од шест до седумстотини
илјади Бугари од чиста крв на Балканскиот Полуостров. Тие се последните
потомци на племето Монголи, кои дошле во Европа по трагите на Атила и кои
останале меѓу реката Искар и Црното Море, Дунав и Балкан Планина. Четири
петини од таканаречените Бугари, кои ја населуваат Бугарија, односно пет
милиони жители од нејзините шест, се чисти Срби.“
„Во ред, докторе“, реков, „но како ги толкувате заклучоците на
комисијата испратена во Македонија од страна на Руската академија на
науките во 1900 година со цел дефинитивно да го утврди прашањето на
националностите? Таа Комисија извести за следново: ‘Во Македонија сѐ уште
живее истото население кое во деветтиот век веќе се нарекуваше бугарско.’“
Тој се поколеба за миг.
„Руската комисија ,“ тој рече, „призна дека била платена од кралот
Фердинанд да го каже она што го кажа. Тоа го затвора тоа прашање!“
„Туку, ајде да ја продискутираме за оваа божемна емиграција на
македонското население, кое бега од нашиот лош третман. Кога влеговме во
Јужна Србија во 1913 година, ние најдовме околу триесет илјади Бугари,
потомци на семејствата што живееле таму од времето на турската доминација.
Овие Бугари претпочитаа да се вратат во Бугарија и ние побрзавме да им го
овозможиме нивното заминување, зашто бевме задоволни од тоа да се
откачиме од нив.“
„Оваа застрашувачка приказна за Јужна Србија која ние сме ја заробиле
зад ѕид од бодликава жица има девет животи. Јас искрено се надевам дека Вие
ќе ни помогнете да ја усмртиме, доколку имате можност за време на вашиот
престој таму да отидете до границата. Вистина е дека бевме принудени да
инсталираме жица во одредени клисури и провалии, за кои заклучивме дека
се особено примамливи за бугарските бандити. Но, ова воопшто не сочинува
стотици километри челични ѕидини, или линии на тврдини, или херметички
запечатена граница, што се користи во пропагандата на револуционерните
комитети на Софија и нивните италијански и унгарски сојузници!“
„Што се однесува до ‘злосторите’, да го употребам Вашиот израз, тие не
нѐ засегаат. Ние Србите не се служиме со такви методи. Инквизицијата не е
српски изум, туку италијански.“
„Шпански, докторе“, го исправив меко. „Шпански.“
„Шпански, ако така велите“, одговори д-р Радовановиќ. „Тоа не прави
разлика! Шпанија не е ништо подобра од Италија! Sверствата што се осудуваат
во извештајот на Карнегиевата комисија, доколку навистина се случиле, биле
дело на бандити од Бугарија, дојдени да пљачкосуваат и да убиваат, а ние ги
истребивме нив.“
„Дотолку повеќе, ќе Ви бидат потребни само неколку часа за да ја
увидите состојбата на нашето јужно население. Јас дадов наредба да Ви се
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овозможи да добиете јасна слика за сето тоа. Каде ќе посакате да одите,
нашите службеници ќе Ве одведат. Ќе ги видите наклонетоста и почитта што
нашите предани службеници ги уживаат од тамошното население.“
„Но, немојте да ги помешате чувствата и мненијата на бугарските
службени кругови со оние на народните маси, кои тие ги угнетуваат. Не
дозволувајте да Ве направат будала!“
„Кралот Борис, на пример, опкружен со германофилски офицери и
неуки и нечесни службеници, е омразен од неговите поданици. Сетете се на
сите оние обиди за убиство во изминатите неколку години.“
Ризикував со уште еден упад:
„Бугарите тврдат, и нивните декларации беа потврдени од
дипломатскиот кор во Софија, дека заседата на патот за Ќустендил била дело
на поединци што се на вашиот платен список во Бугарија.“
Д-р Радовановиќ буквално скокна од својата фотелја.
„Тие луѓе се способни за најподли безобразија“, извика. „Само што
забораваат да се сетат дека тие извршуваат повеќе политички атентати во
рок од еден месец одошто цела Европа за десет години. Ние во Југославија
немаме навика да вршиме атентати дома или врз нашите непријатели. Тие ќе
го убијат кралот Борис без наше учество!“
„Денот кога тој ќе го посрами ВМРО или Македонскиот национален
комитет, сметките ќе бидат израмнети. Неговиот брак за Италијанка успеа не
само да го оддалечи од народот, кој не му простува затоа што се оженил за
католичка, туку и од вистинските бугарски патриоти, на кои им е јасно дека
Италија не е таа што може да го обнови просперитетот на нивната земја, туку
само ние, нивните браќа по род!“
„Но“, јас повторно ризикував, „кралот Александар лично во 1930 година
изјави дека припојувањето на Бугарија кон југословенското општество би
било сосема непожелно.“
„Да, така е“, возврати докторот. „Неговото Величество го рече тоа. Но,
оттогаш работите брзо се сменија во Бугарија и на други места. Оттогаш
Неговото Величество целосно го промени своето мнение, како што можам да
Ви докажам, зашто тој лично ми има кажано.“
„Докторе, внимавајте!“ реков. „Навлегуваме во светот на соништата.
Имам разговарано со премногу луѓе во Бугарија и ја знам вистината;
анкетирав премногу Европејци; има премногу мои сонародници инсталирани
во земјата по војната, кои се темелно запознаени со состојбите.“
„Не во светот на соништата“, одговори докторот. „Не, туку во светот на
утрешната реалност!“
„Велите, балканска федерација?“ запрашав. „Првиот чекор кон
Соединетите Европски Држави, толку посакувани од Аристид Бриан?“
„Не!“ згрме Радовановиќ. „Како што генерал Живковиќ Ви рече тука
минатата година, Соединетите Европски Држави се универзалниот лек на
шарлатанскиот лекар, политика на парализа за слаби нации. Ние сме силен
народ, предводени од луѓе што не трошат зборови, и ние не сме
парализирани, верувајте!“
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„Балканска федерација, каква што застапуваат извесни неодговорни
странски кругови, која ќе им ја остави на поединечните членки
административната автономија, засебните политички и финансиски режими
и засебни армии, е невозможна! Такви утопии какви што предлагаат извесни
правници можат само да нѐ успијат дури тие нѐ пљачкосуваат!“
„Нашата идеја е федерација која е групирање на сите народи од
словенскиот род населени меѓу Црното Море, Егејот, Јадранот, Алпите и
Дунавот. Таа нема да се состои од Грција, туку од денешните Југославија,
Бугарија, Албанија и словенските населенија што се сѐ уште под туѓа
окупација. Таквиот идеал не е возможен, не е посакуван и нема да биде
остварен, доколку не се дојде до неа преку кристализирањето на сите овие
народи околу централниот нуклеус, Србија.“
„Ова е начинот како ќе се случи тоа, господине. И, неизбежно е дека ќе
се случи, или мирно или со војна.“
Војна! Не го критикував овој збор. Го имав слушнато толку често во
изминатата година, и повторно по моето враќање тука. Вчера го слушнав
повторно од устата на универзитетскиот професор до кого бев седнат за
време на вечерата приредена од француската легација, кој ми рече: „Војната е
ужасна, секако, но без неа целото општествено тело умира. Мирот расипува!“
Колку слично на германските професори од 1914 година!
Му реков на Радовановиќ: „Значи, судбината на Србија на Балканскиот
полуостров е да ја игра улогата што си ја присвои Прусија во Германија?“
„Точно“, се согласи докторот. „Сите Словени на југот, без разлика кое
име им е дадено, без разлика која област ја населуваат, без разлика на која
државата тие денес ѝ се поклонуваат, сите имаат исто потекло – српско. Се
ближи денот кога сите ќе се здружат околу нивниот заеднички корен, Србија,
за интегрално остварување на судбината на еден голем народ!“
Занесот го изобличи лицето на д-р Радовановиќ. Тој го „живееше“
својот сон.
„Софија, Скопје, Битола или Охрид, сите се српски“, продолжи тој.
„Солун никогаш не бил грчки; тој е српски град населен со јужни Срби.
Неговото присоединување со Грција е негова смртна казна! Нема да заживее
повторно, нема да го најде својот изгубен просперитет дури не стане повторно
голем комерцијален центар на Балканот кон Медитеранот и кон Ориентот. А,
не може да стане таков голем центар сѐ додека не ѝ се врати на Југославија, од
која има природна и историска зависност. Истото важи и за Драма, Сер, Јанина,
Костур, кои станаа безвредни откако ѝ беа доделени на изродената грчка
нација.“
„Во меѓувреме, ќе ви кажам искрено, нам ни е смачено од заговорите
меѓу владата во Софија и здружението на бандити инсталирани во Бугарија,
каде што тие спроведуваат одвратна пропаганда против нас и кои не
престануваат да организираат напади во Јужна Србија.“
„Нашиот генералштаб самиот ќе продолжи со чистката што Бугарија
одбива да ја спроведе. Ќе почнеме со тоа што за последен пат ќе ја ставиме
Софија таму каде што ѝ е местото. Доколку ништо не се смени, ние ќе се
обратиме до Лигата на народите. Бидејќи Софија се покажува немоќна, ние ќе
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продолжиме самите да ја спроведеме потребната полициска операција. Штом
ќе се заврши ова, првиот напад што ќе биде извршен на наша територија, или
против некој наш поданик во Бугарија, ќе биде сигнал за нашите војници да ги
окупираат министерствата во Софија, Петрич и во Ќустендил.“
„И, што потоа?“
„Како мислите? што потоа? Што мислите дека ќе се случи? Ќе
истребиме неколку дузини разбојници, на огромното задоволство на
мирољубивото население што го тероризираат; ќе им ги запалиме
сврталиштата, кралот Борис и неговата клика ќе бидат засолнети, и неколку
недели подоцна, во едногласен дух, Бугарите, ослободени од нас, ќе ја
обзнанат својата намера да се обединат со Југославија.“
„А јас, мој драг докторе“, реков, „ убеден сум во спротивното.
Влегувањето на вашите војски во Бугарија ќе ја кренат целата земја против
вас. Низ цела Бугарија има само една желба. Најблиското национално
единство ќе го обиколи кралот Борис. Тоа ќе биде војна до смрт.“
Д-р Радовановиќ остана тивок.
„Но“, продолжив, „во сето тоа, што ќе правите со Италија? Сигурно не
очекувате да ја нападнете Бугарија, особено доколку изразувате желба да
останете таму, а Италија да ве гледа без да реагира? Италија никогаш нема да
ви дозволи да се инсталирате во Солун; таа никогаш нема да ви дозволи да ја
придодадете Бугарија на Југославија. Вашиот марш на Софија ќе ја
мобилизира Италија против вас.“
Блесок помина низ неговите сиви очи:
„Италија ќе нѐ нападне“, се согласи тој. „Тоа го знаеме! Но, што ако? Таа
може да има тенкови, артилерија, технички средства какви што ние немаме.
Може да има и двапати побројна војска од нашата. Па, што? Порано или
подоцна ќе биде неопходно нивните војници да се соочат со нашите, гради в
гради. Тогаш ќе видиме. Австријците имаа четири души на секој наш еден
војник во Големата војна, но секој пат кога австриските трупи јуришаа против
нашите, тие беа смачкани, а секој Австриец (како што се покажа кај Карсо)
вреди двајца Италијанци. Сите карневали и сите паради на фашизмот не ги
сменија срцата на оние бегалци од Капорето. Нека дојдат ако смеат! Ќе ги
научиме повторно како да бегаат.“
„А, што со Франција? Зарем не сте наши сојузници? Доколку Италија нѐ
нападне, вие сте обврзани да ни помогнете. Вашите интереси се наши
интереси, зашто Италија е далеку поголема закана за вас одошто за нас. Таа ја
сака Албанија, ги сака Корушка, Истра и целиот Далматински брег, но таа ги
сака и Корзика, и Тунис и Алжир од вас. Италија е ваш далеку поголем
непријател одошто Германија, но таа не може да дејствува против вас поради
нас, не може да дејствува против нас поради вас.“
*

*

*

*

*

Луди соништа! Секако, но соништа што сите оние што се господари на
Југославија ги бркаат тврдоглаво и завернички. Исто како што Русија, цели
три века, го бркаше лудиот сон за владеење со Константинопол.
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Овие луди соништа ќе ја чинат Европа многу крв, а најмногу Франција,
доколку таа не ги распрска дури сѐ уште има време, предупредувајќи ја
свитата на пансрпската диктатура дека, иако се нивни сојузници во
одржувањето на мирот, ние никогаш нема да бидеме нивни сојузници во
авантурите на провокација и пљачкосување, кои ќе ја чинат Европа повеќе
мртви и повеќе урнисување одошто беше случајот со истрелот од револверот
на пансрбинот Гаврило Принцип!
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БУГAРСКАТА СЦЕНА
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I
НЕСРЕЌНАТА БУГАРИЈА
ПРЕД дваесет години Бугарија неоспорно беше најмоќната од четирите мали
христијански држави на Балканскиот Полуостров кои чекор по чекор ја
истиснуваа Отоманската Империја од Европа.
Таа ниту тогаш не беше во посед на сите свои природни граници,
бидејќи австро-германските државници имаа желба да избегнат формирање
бугарска држава чие пространство и моќ би можеле да бидат препрека на
патот на австриските амбиции. Но, таа стоеше здраво на патот и нејзината
моќ изгледаше предодредена да доминира со Балканот.
Таа ја врати Западна Румелија во 1885 година како резултат на војната
со Србија, која беше резултат на дипломатијата на Виена, и така стана
господар на две третини од својата национална територија. Македонија,
третиот крак на бугарското тело, остана турска.
Меѓутоа, таа беше турска само политички, благодарение на напорите на
Македонската револуционерна организација (ВМРО), која го галванизираше
христијанското население на Македонија кон осознавањето на нивната
бугарска крв и судбина. Толку добро си ја завршија работата што првата
победа на балканските сојузници во 1912 година беше добиена во
Вардарската долина од страна на доброволците на ВМРО.
Беше создадено длабоко чувство во балканскиот ум за етничкото
единство на сите бугарски населенија на Полуостровот, од Црното Море до
Албанија, и од Дунав до Егејското Море.
Човекот што управуваше во Софија поседуваше исклучителен
интелект, дух на интрига, целосно отсуство на скрупули, познавање на луѓето
и длабок презир кон нив, и овие квалитети се чинеа совршено соодветни за
злобната балканска политичка атмосфера за остварување на неговите горди
соништа. Со цел да го избегне германското противење од 1878 година, тој
оформи скапоцени пријателства во Берлин и во Виена. Пријателството со
Русија веќе беше воспоставено. Конечно, тесна алијанса, со која и
најнебитните евентуалности беа предвидени и регулирани, го обедини со
Србија и со Грција.
Бугарскиот декрет за мобилизација повика на вооружување речиси
половина милион темелно обучени мажи, полни со елан и опремени од
„Крусо“ со доминантна супериорност во артилеријата. Оваа селанска армија,
напредувајќи незадржливо, за помалку од шест недели до самите порти на
Константинопол, ја стаписа Европа.
Меѓутоа, Големите сили имаа интерес да се осигурат Бугарите да не го
решат прашањето на Ориентот и така бугарскиот сон остана неостварен.
Уследи примирјето од 1912 година, бесконечните преговори во Лондон,
српското одбивање да го испочитуваат договорот што го склучиле со Софија
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во однос на поделбата на евентуално освоените територии, ненадејниот
напад на српски позиции од страна на Бугарите на 29 јуни 1913 година,
грчкото навалување во помош на Белград, интервенцијата на Романија, која ја
нападна бугарската војска одзади и спогодбите од Букурешт од 10 август и од
Константинопол од 29 септември 1913 година.
Доколку има еден чин што е опширно познат околу историјата на двете
Балкански војни, тоа е сигурно преданието за срамниот начин на кој Бугарија
се сврти и ненадејно го нападна својот сојузник Србија, зашто таа (Бугарија),
сметајќи се за посилна, била решена да ги зграби за себе сите плодови на
заедничката победа. Аналите на српската историја ѕвонат со ова злосторство
на Бугарија и како таа ја платила цената за своето предавство.
Какво прекрасно морално наравоучение! Добрите мали дечиња на кои
лошите мали дечиња се обиделе да им ги украдат џамлиите излегле како
победници, а лошите мали дечиња што играле нечесно излегле како
губитници!
Но, она малку што се дозволува да излезе од архивите на
револуционерните нации почнува по малку да фрла светло на „бугарското
злосторство“ од 29 јуни 1913 година. Тука повторно ја наоѓаме скриената рака
на Србија, која го заговара и го планира оној пансрпски сон за зголемување,
кој бил и останува да биде виновен за толку многу европски немилости. Во
изминативе години доволно беше расветлено за да може да се увиди дека
одговорноста за бугарскиот акт не лежи кај кралот Фердинанд. Тој е
одговорен за доволно пропусти, без да му се додава и овој. Авторот на втората
Балканска војна е Пашиќ, претседателот на српскиот Совет.
Тука ќе го понудам својот личен придонес кон вистината за овој
историски настан.
Во мај и јуни 1912 година, повеќе од четири месеци пред грчко-српскобугарскиот напад врз Турците, Пашиќ испратил упатства до своите агенти во
странство, наредувајќи им да објават дека Белград има намера да ги земе за
себе сите македонски области.
Идејата да се повлечат српските војски од фронтот кај Чаталџа под
изговор дека се крајно истоштени и да продолжат кон окупирање на
македонските области, кои биле на списокот на посакувани територии на
Србија – особено Скопје, Велес, Куманово, Кичево, Штип и Прилеп – била на
Пашиќ.
Пашиќ бил тој што ја презел иницијативата да ги наметне врз оваа иста
Македонија паравоените формации, четници, организирани под
раководството на полковник Димитријевиќ – Апис од страна на Народна
одбрана. Кога пристигнал часот за офанзивата на српските и грчките одреди
против бугарските војски, четниците имале задача да го задушат отпорот на
македонското население по пат на безмилосно крвопролевање.
Конечно, Пашиќева е заслугата за ставањето на илузијата пред очите на
кралот Фердинанд за империјално крунисување во „Света Софија“ и за негово
убедување дека ова може да се оствари само доколку Константинопол биде
освоен исклучиво од бугарските војски.
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И, дури стариот нишки лисец го самарел Фердинанд, српскиот
генералисимус Путник бил преокупиран со прегрупирањето и
распоредувањето на дивизиите. Во меѓувреме, грчкиот генералштаб ги
туркал своите војски кон брегот на Егејското Море и македонските области
што граничат со Албанија, кабинетите во Белград и Атина се зафаќале со
плановите за поделба на териториите, на Букурешт му ја ветиле територијата
на Добруџа и на тој начин го осигуриле успехот на ударот што го
подготвувале.
Кога пристигна во Париз веста дека бугарските војски ги нападнале
Србите, јас лично го слушнав триумфалниот извик на српскиот министер
Весниќ: „Конечно ги фативме!“ Да, ги „фатија“, како што Бизмарк ги „фати“
Французите со телеграмата од Емс.
Денес човек се чуди какво слепило ги беше поседнало Бугарите што тие
не можеа да ги видат маневрите кои се подготвуваа против нив. Премногу
беше доцна кога им се отворија очите – тие беа буквално опколени од српскогрчки војски.
Но, квалитетот на нивните војници беше дотолку супериорен што тие
ќе триумфираа дури и тогаш, доколку романските војски не ги нападнаа
одзади. Ова е вистината зад легендата дека Бугарите ги нападнале Србите без
предупредување. Тие беа принудени на таков потег! Нивната единствена
надеж лежеше во преземањето на офанзивата пред своите противници. Но, за
жал, ова ја утврди одговорноста за втората Балканска војна врз Бугарите и тие
сѐ уште ја носат пред целиот свет.
Оние што работеа во спрега со Пашиќ и со Венизелос за да ја
предизвикаат Втората балканска војна, беа истите оние што го ползуваа
своето влијание шест години подоцна врз англиските и врз француските
полномошници да се осигурат дека цепењето на Бугарија ќе биде сторено во
корист на Грција и на Србија. Така, макијавелизмот на Пашиќ резултираше во
триумф на Србија над својот стар ривал – Бугарија.
Меѓутоа, Франција не треба да заборави дека нејзиниот удел во Втората
балканска војна успеа да ги лиши сојузниците од помошта на Бугарија во
Големата војна, чија интервенција на нивна страна веројатно би им
поштедила два милиони животи.
Впрочем, Бугарија фрли сѐ во војната само за да ги врати изгубените
македонски територии. Но, таа се построи со Германците само откако им го
понуди на Големите сили своето сојузништво во размена за териториите што
ѝ беа ветени со српско-бугарскиот договор од пред неколку години.
Во 1915 година бугарското јавно мнение беше просојузничко, не
прогерманско, и опозицијата на одлуката на кралот Фердинанд и неговите
министри да ѝ се придружат на Германија предизвика такви побуни во
армијата, што софиската влада мораше масивно да затвора политичари кои
беа против интервенцијата на нивната земја против Русија и нејзините
сојузници.
Бугарските војници за време на Големата војна се бореа без елан, со
исклучок на борбите против Србите и Романците. Тие пројавија толкава
антипатија кон Германците што беше невозможно двете војски да се
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распоредат во меѓусебна близина. По повторната окупација на Македонија и
на Добруџа во 1916 година (со задоволени цели), Бугарија имаше само една
мисла – да се повлече од борбата.
Мирот наметнат врз Бугарија по спогодбата во Нули ја остави здробена:
таа беше принудена да исплати воени репарации пропорционално далеку
повисоки од оние на Германија; даде преку 135.000 жртви и уште толку
инвалиди и осакатени; беше принудена да ѝ ги отстапи на Србија новите
бугарски територии околу Струмица, Босилеград, Цариброд и Тимочката
долина; беше принудена да ѝ ја отстапи на Грција цела јужна Тракија и
Дедегач, Гумулџина и Ксинти; и на Романија – Добруџа. Дотолку повеќе што
таа претрпе загуба на цела Македонија и сиот пристап до морето.
Фактите за двете Балкански војни и бугарското учество во Светската
војна тука ги дискутирам само до таа мера што познавањето на старите факти
го сметам за потребни за подробно разбирање на сегашната ситуација и
поради опасноста од балканска војна, која повторно се готви на европскиот
хоризонт.
Бугарите сѐ уште се огорчени од начинот на кој постапија сојузниците
со нив во 1919 година. Тие се длабоко чувствителни на моменталните намери
на Белград во однос на нивната национална независност. Секојдневно тие се
потсетуваат за својата позиција и за идната судбина благодарение на
систематските провокации и неразумните воени дејства на нивниот моќен
сосед.
Никој Бугарин не ја крие својата огорченост од сето ова. Но, сѐ уште
немам сретнато некој, било министер или пратеник во Собранието,
механичар, земјоделец или овчар, кој не се поклонува пред докажаниот факт.
Дури и самите македонски водачи (кои четиринаесет години не престануваат
со својата борба за ослободување не со војна, туку со мирни методи) просто
велат:
„Ја изгубивме војната и мора да платиме!“
Меѓутоа, српското поведение останува бескомпромисно и
непријателски настроено. Официјалната српска пропаганда не испушта
можност да го навреди својот сосед на секој можен начин.
Највпечатливиот пример што ми е познат за ваквата осмислена омраза
е телеграмата испратена до телеграфската агенција „Авала“ во 1928 година од
пограничниот град Цариброд, од Васиќ, претставник на југословенската
легација во Софија, на ден пред да се реализира бугарскиот заем од 7,5 отсто
во Париз. Целта на овој заем беше стабилизација на левот, и неговиот успех
беше од витално значење за Бугарија. Пораката во телеграмата од Цариброд
до светот беше дека Бугарите се масакрираат по улиците на Софија, дека во
провинциите е во тек револуција и дека е прогласена воена состојба низ
целото кралство. Сите весници во Европа и Америка ја пренесоа. Целата
депеша беше прекриена со лаги. Бугарите енергично ја демантираа, но беше
премногу доцна, штетата беше направена.
Заемот не беше отповикан само затоа што Париската берза се сети дека
Бугарија е единствениот балкански позајмувач (вклучувајќи ја и Југославија)
што ги враќа заемите.
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Ништо не ја отсликува подобро атмосферата што владее на двете
страни на границата, како и вистинското поведение на двете влади, одошто
приемот што го добиваат поданиците на секоја од државите при посета на
другата. Во Бугарија југословенските поданици доаѓаат и си одат слободно,
каков што е случајот и со Италијанците, Американците и Французите. Во
Југославија бугарските поданици, кога воопшто ќе успеат да влезат, а Господ
знае какви сѐ тешкотии им приредуваат југословенските конзуларни
авторитети во процесот на издавање виза, се предмет на најпонижувачки
полициски надзор. Брутални протерувања ги демнат на секој чекор. На оние
што добиваат само транзитни визи им е забрането да ја напуштаат
железничката станица кога менуваат возови. Утрото на 6 јули 1932 година се
најдов на железничката станица во Љубљана, чекајќи го експресниот воз за
Загреб, кога видов како еден Бугарин безмилосно го тепаат полицајци само
затоа што побарал дозвола да отиде до аптеката на педесет метри од
станицата за да купи лек за едно дете. Двајца полицајци го удираа лево и
десно и, откако му ја скинаа јаката, му плукнаа в лице. Го ослободија само по
мојата интервенција, која беше дотолку пожестока откако разбрав дека
болното дете било Французинче, кое било на пат за да се сретне со своите
родители во Бугарија.
Бугарија нема ниту министер ниту chargé d’affaires во Белград веќе три
години. Ја претставува конзул. Зошто? Зашто југословенската влада
систематски одбива да ги прифати кандидатите што ги предлага бугарската
влада.
Во Софија, напротив, како што му е познато секому, југословенската
легација и конзулатот, управувани од еден од најитрите и најинтелигентни
дипломати на пансрпската влада, г. Вукичевиќ, се собирен центар за сите
непријатели на актуелниот поредок на Бугарија.
Југословенското воено аташе во Софија, полковник Чкетиќ, беше осуден
за формирање организација на платени убијци со цел да се задушат
најистакнатите македонски поглавари. Ретки беа дипломатите во Софија што
се согласуваа да се поздрават со него и неговото заминување беше поздравено
од целиот дипломатски кор.
„Вие играте опасна игра“, му реков во летото 1932 година на Вукичевиќ,
кого го знаев доволно долго и под такви околности што си земав за право да
зборувам отворено. „Доколку Македонец убие некој од Вашите соработници
тука на улица, што, ќе се согласите, би било негово апсолутно право, имајќи
предвид што работат Вашите луѓе, какви компликации ќе произлезат?
Впрочем, јас сум доведен до тоа, драг министре, да верувам дека Вие барате
таков инцидент!“
Вукичевиќ се засмеа. „Доколку се случи таков инцидент, тогаш ќе биде
ригорозно решен. Јас сум свесен дека јас лично сум обележен од ВМРО и
Националниот комитет*!“
* Под одредницата „Национален комитет“, односно „Македонски национален комитет“, Поци
упатува на Сојузот на македонските емигрантски организации, односно Македонски
културно-просветни и благотворителни братства, заб. Д.П.
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Во клубот „Унион“ во Софија споменав дека имам слушнато во Белград за
аверзијата на бугарскиот народ кон кралот Борис. Соговорникот кому му го
споменав овој факт не беше Бугарин, туку chargé d’affaires на држава што е
мошне пријателски настроена кон Белград.
„Таквата констатација би била апсурдна“, одговори тој, „доколку не
беше толку опасна и пресметана на тој начин што ќе предизвика пакост. Да не
знае човек што да мисли, кога народ, кој е, во суштина, толку мирољубив и
достоен за почит како српскиот, може да си дозволи да биде предводен од
луѓе какви што денес раководат со нивните работи.“
Официјалната југословенска пропаганда против кралот Борис, меѓутоа,
се одвива со незамислива глупавост. Толку е глупава, впрочем, што човек
може да помисли дека Југословените имаат намера да ја консолидираат
бугарската поддршка околу нивниот суверен.
Не е потребно подолго истражување за да се дознаат вистинските
чувства на бугарскиот народ кон кралот Борис. Бугарите, бегалците,
Македонците, доселениците на странската колонија, сите се едногласни.
Неговата популарност е апсолутна.
„Тој е исклучителен“, ми рече француското воено аташе по интервјуто
со кралот. „Тој е праведен во своите гледишта и има извонредна моќ за
приспособување. Разговаравме за политика, литература, авијација. Знае сѐ,
разбира сѐ, запознаен е со сѐ. Тој е апсолутен шармер!“
Бугарите го сакаат својот крал поради неговата скромна појава,
неговата добродушност и непрекината грижа за потребите на послабите.
Ретки се бугарските селца кои не посведочиле како кралскиот спортски
автомобил застанува на сред село, кралот излегува и спонтано зборува со
селаните. Така тој навлегува во нивните проблеми, ги охрабрува со совет и
дури дискретно им помага на екстремно сиромавите. Од неговиот татко,
царот Фердинанд, ја добил својата прецизна и јасна интелигенција, финесата
на умот, и претпазливоста и острината во политичката визија. А, оние што ја
сакаа неговата мајка, во него ги наоѓаат нејзините восхитувачки квалитети,
поради кои до денес е почитувана во Бугарија.
Во оваа земја, каде што, доколку им се верува на вестите, и
најнезначајниот партиски раководител или претставник не се осмелува да го
напушти својот дом без вооружена придружба; каде што куршумот го чека
секој оној што го изгубил угледот со ВМРО или Македонскиот национален
комитет, кралот Борис доаѓа и оди сам во својата кола, со кралица Жана или
со својот возач.
Ќе биде речено од непријателите на Бугарија дека ова не е вистина и
дека кралот Борис бил нападнат во две пригоди – во обата случаи со речиси
фатални резултати. Првиот напад се случи на 16 април 1925 година и уништи
половина од софиската црква „Света Недела“. Пригодата беше погреб на
генерал на бугарската армија и кралот се спаси по сплет на околности, бидејќи
непредвиден настан го попречи неговото присуство на погребот. Вториот
беше заседа, која била подготвена за него на пустиот дел од патот од Орхание*
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до Софија. Тука повторно суверенот ја избегна смртта само благодарение на
чудо.
Долго време овие напади им беа припишувани на милитантните
комунисти. Како производ на тоа, реакцијата на народот против
Болшевичката партија беше таква што, и покрај длабочината на економската
криза, која беше поволна за нејзината пропаганда, таа загуби секакво
влијание во бугарскиот политички живот. „Во Бугарија“, констатираше
„Црвениот интернационален синдикалец“ во декември 1931 година,
„позицијата на Црвените синдикати е многу слаба. Тие имаат само 1.136
приврзаници од 16.000 работници во текстилната индустрија, и 1.230
приврзаници во тутунската индустрија, од 30.000 работници.“
Сигурно е дека болшевици учествувале во нападот од 16 април 1925
година, но тие дејствувале само како поединци. Самиот напад бил подготвен
од некомунистички агенти. Што се однесува до заседата кај Орхание, тоа е
сосема друга приказна. Заседата била изведена од Бугари на платен список на
странска држава.
„Луѓето што го опкружуваат кралот Борис, сиот висок политички и
административен персонал, воен и службен, се имбецили и нечесни луѓе“, ми
рече д-р Радовановиќ во Белград.
Дека нема мнозина лавови меѓу нив е јасно од резултатите.
Непожелниот систем, кој при секој изборен циклус го чисти
административниот персонал и го заменува со пријатели и марионети блиски
на победничката партија, не е полезен за поставување докажани луѓе на врвни
позиции во Софија. Но, бугарските министри немаат монопол на абдалите.
И, доколку е вистина (како што напиша г. Анри Прост) дека бугарските
власти, мизерно платени и во неизвесност за својата иднина, „го докажуваат
својот хероизам одбивајќи го митото што им се нуди“, други – во соседните
држави, не ја поседуваат оваа доблест. Никој Французин или Англичанец што
има искуство со југословенската, романската или со грчката администрација,
нема да го оспори моето тврдење дека бакшишот (кој во Белград се нарекува
„надомест за трошоци“; во Атина – „за не дај Боже“; а, во Букурешт, „цигари за
Мадам“) е неодвојлив дел од пресметката што ја прават странските
корпорации при доставувањето понуди за јавни договори во овие земји.
Прашајте ја односната француска корпорација колку средства мораше
да даде за да ја добие концесијата за изградбата на мостот на реката Сава!
Сите осуди што ги трупаат пансрбите врз Бугарија се за да го оправдаат
своето непријателско поведение кон неа. Тие се преправаат дека е Бугарија
обземена од желбата за одмазда и креваат голема џева околу нејзиното
наводно тајно вооружување.
Бугарите, тие велат, не го прифаќаат својот пораз како и Унгарците и
Германците. Југословените понатаму тврдат дека Бугарите се тајни сојузници
на фашистичка Италија и дека тие примиле од Рим доволно пушки, муниција,
топови, митралези и општа опрема за да вооружат преку 300.000 војска.
* Ботевград, заб. Д.П.
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„Ние не сме единствените што го знаеме ова“, вели Белград. „И
француската Разузнавачка служба поседува докази.“
Француската Разузнавачка служба направи истрага за воената состојба
во Бугарија, со цел да ги потврди сензационалните извештаи на
Југословените. Но, јас имам причини да се верувам дека не се потврдени сите
наводи изречени од Белград.
Спогодбата од Нули ѝ дозволува на Бугарија војска од 33.000 души,
сочинета од максимум 20.000 војници, 10.000 жандарми, шумари и
царинарници, и 3.000 граничари. Тие мора да бидат доброволци со воен стаж –
офицерите со дваесет години, војниците со дванаесет. На Бугарија ѝ е
забрането поседување воено воздухопловство, арсенали, фабрики за оружје
или муниција, или повеќе од неколку дузини митралези и парчиња лесна
артилерија.
Можно е нејзината ефективна воена сила и нејзиното вооружување да
ги надминува овие бројки во сосема мали размери. Можно е армијата да ја
сочинуваат приближно 40.000 души (од кои 4.000 граничари) наместо 33.000,
и можно е Бугарија да поседува двојно поголем број топови и митралези
одошто е ограничено во Мировната спогодба. Но, каква шанса би имала ваква
армија против сето она што го поседува Југославија?
Од величествената бугарска воена организација од минатото не остана
ни сенка од нејзината сенка. Пред дваесет години бугарските армии ги
здробија Турците и им застанаа на патот на здружените војски на Србите и
Грците. Денес тие не можат да одбијат ниту напад од Грција.
Што се однесува до тајната спогодба со Италија, според која Бугарија
наводно ѝ ја ветува својата помош на Италија во случај на италијанско-српски
конфликт, ова стана кошмар за пансрбите по бракот меѓу кралот Борис и
принцезата Жана од Савој.
„Доколку Бугарите не беа поддржувани од Макароните“, ми рече, д-р
Марјановиќ, „тие ќе беа помалку дрски или ние одамна ќе им удревме клоца
во задникот. Софија е на платниот список на фашизмот; златото на Мусолини
ги подмачкува дланките на нејзините министри и генерали, исто како што го
храни бандитизмот на Михајлов и пропагандата на Националниот комитет.
Ние имаме докази дека илјадници митралези, милиони шаржери и гранати, и
тони експлозиви се влезени во Бугарија во изминатите две години, скриени
во нафтени буриња или сандаци обележани како ‘конзерванси’ или
‘земјоделска опрема’.“
Тој се раздразни кога го изнесов своето изненадување дека Италија и
Бугарија, способни да тргуваат слободно по воден пат, се снижиле на толку
ниски измами. Доколку италијански митралези и муниција навистина
влегуваат во Бугарија, тогаш непотребно е да се кријат во бочви за масло и
бали од ткаенина.
Би било навреда за нејзината политичка доблест да се изразува сомнеж
за тоа дека Италија, убедена во неизбежноста на вооружен судир со
Југословените, игра на бугарска карта против нив (како што игра на унгарска
карта во Централна Европа). Но, дека таа ги снабдува Бугарите со средства за
војна што им недостасуваат, се чини нереално, зашто не може да се одредече
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дека каква било агресија против Софија би била повод за Рим да се крене
против агресорот.
Но, кој е навистина виновен за ваквата состојба на работите?
Да не заборавиме дека веќе половина столетие обидите на Бугарија за
национално единство со Белград постојано се отфрлуваат. Сега треба ли, кога
се обидуваме да ја разбереме суштината на кавгата што ги дели двата соседи,
да заборавиме дека Бугарија, и покрај ненадејниот напад од јуни 1913 година,
и покрај сите неправди од 1918 година, напразно се обидува да влијае на
пријателските односи со својот моќен сосед. Таа не ја заслужува неумоливата
омраза и непрестајните провокации на белградската влада, како што
Франција не ја беше заслужила омразата на победничка Германија од 1870 до
1914 година. Југославија лесно можеше да направи пријател од Бугарија.
Доколку овој италијанско-бугарски сојуз навистина постои, тогаш мора да се
согласиме дека Србите сториле сѐ што можеле да ја турнат Бугарија во рацете
на Италијанците.
И, после сѐ, од што има Југославија да стравува од Бугарија? Таа ниту
има хаубици ниту артилерија. Неколкуте авиони што ги има за обука и кои
можат да се преобразат во воени авиони ниту имаат брзина ниту снага, и би
биле уништени в миг. Нејзиниот единствен аеродром е близу до границата кај
Софија, и во моментов служи како база за француски, германски и полски
комерцијални линии до Блискиот Исток. Бугарија нема складишта за оружје –
нема фабрики за лесно оружје, за муниција, за хемиско оружје. Нејзините
патишта и железнички пруги се во мошне распадната состојба; нејзиниот
возен парк не постои.
Дотолку повеќе, бугарскиот народ, кого универзалното право на глас и
демократскиот дух го прави господар на сопствената судбина, не сака повеќе
да слуша за војна по каква било цена, дури и за Македонија, која е семе на
нивното семе и колепка на нивниот род, за која веќе војуваше во три наврати.
Бугарите немаат средства за војна ниту, пак, имаат желба.
Тие ќе бидат подготвени да војуваат само доколку пансрпските
империјалисти, игнорирајќи го стравот од италијанска интервенција и
францускиот совет за умереност, одлучат да ја уништат македонската
револуционерна организација и да ја окупираат цела Бугарија или дел од неа.
„Ако го сторат тоа, господине“, ми рече стариот свештеник додека стоев
на гробот на националниот поет Иван Васов, помеѓу здравците и кедрите на
градината на „Света Софија“, „ако го сторат тоа, коските на нашите мртви
синови ќе се кренат и ќе ги разбијат.“
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II
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ
ВО СРЦЕТО на Балканскиот Полуостров, протегајќи се од Охридското Езеро,
кое се бранува на албанската граница, до Драма на Егејското Море; од Солун
до Шар Планина, северно од Скопје, лежи Македонија, прекрасна земја, речиси
трипати поголема на Белгија, населена со два и пол милиони жители, кои го
зборуваат истиот јазик, ја поседуваат истата култура и, со мали исклучоци, се
колнат во истата вера. Седумдесет отсто од овие луѓе се чисти Бугари.
Зад оваа земја лежат дваесет векови бурна и трагична историја. Рим,
Варварите, Крстоносците, Венеција, Османлиите, Александар и Империјата на
Стариот свет. Еден од најсилните напори за слобода во модерни времиња:
триесетгодишна побуна против Турците; секогаш разбиена, секогаш
обновена, сѐ до победата на балканските сојузници во 1912 година. Прва
поделба на македонските земји меѓу Белград и Атина по првиот бугарски
пораз во 1913 година. Втора поделба во 1918 година по Светската војна и
вториот бугарски пораз.
Денес потешко ропство ја товари Македонија од старото, зашто новите
господари се посилни од Турците, понасилни, и Европа, овој пат, ги поддржува
и ги одобрува.
Пет до шест стотини илјади Македонци (цела нација) побараа
засолниште во Бугарија по анексијата на нивната земја од Грција и од Србија.
Оние што можеа да заминат – заминаа, по мирот од јули 1913 и
Примирјето од октомври 1918 година, наместо да страдаат под туѓа
доминација. Сите интелектуалци, сите учители, сите оние чии претходници
или роднински врски ги направија непожелни или сомнителни, беа протерани
по инсталацијата на освојувачите. Илјадници повеќе, пред затворањето на
границите, пребегаа и ги напуштија своите поседи, често оставајќи зад себе
дел или целото семејство.
Од иста крв, со исти јазик и со исти традиции како Бугарите, тие беа
прифатени како браќа.
Конечно, грчките власти сосема протераа илјадници македонски
семејства по катастрофата во Измир, со цел да се населат хеленските
населенија од Мала Азија на нивната земја, во нивните домови, кои им беа
конфискувани без компензација. Прогонетите од Македонија беа поведени од
бугарската влада, со помош на Друштвото на народите, кон Бургас, на Црното
Море и кон Добруџа.
Тие го преобличија она што порано беше скршени камења и мочуришта
– во бериќетна земја. Ништо не ги разликува овие Бугари од Македонија од
Бугарите од Бугарија, меѓу кои тие живеат денес. Тие се соседи во истите села,
низа од нив се имаат здобиено со високи општествени позиции, некои станаа
министри, а некои дури и претседатели на бугарскиот совет.
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Но, тие останаа Македонци. Тие неуморно гледаат кон својата мила
татковина, кон заборавените селца, малите бели и розови гратчиња скриени
во планинските долини на другата страна од границата. Таму се родени и
таму живееја толку долго што, доколку границата утре ја снема, сите до еден
ќе се вратат во своите родни краишта.
„Но, Вашите ниви, земјата што софиската Влада Ви ја додели и која Вие
и Вашите деца ја обработувате веќе петнаесет години“, прашав еден
македонски аргат близу Белица, „зарем ќе ја напуштите?“
„Мојата земја?“ одговори тој. „Таа е онде, во Македонија. Таа ме чека да
се вратам. Се надевам дека ќе поживеам за да се вратам и да седнам на
камената клупа што татко ми ја намести под крушата пред прагот на нашата
куќа. И, тој ме чека да се вратам.“
Петстотини илјади Македонци во Бугарија, каде што се дома, каде што
се оженети, каде што немаат од што и од кого да стравуваат, сѐ уште
размислуваат и зборуваат како овој стар селанец од Белица.
Милион и половина Македонци, во анектираните земји под грчка и
српска доминација, живеат и раѓаат пород со надежта за овој поврат, и во
негово исчекување.
Каков неверојатен притисок има тука! Каква масивна тежина на
желбата, која само го исчекува вистинскиот час за акција.
Скоро по анексијата беа направени обиди да се „хеленизираат“ или да
се „србизираат“ Македонците што останаа во својата земја, а кога тие ги
направија своите први акти на револт, им беше избиен здивот со разбивачко
насилство од нивните нови господари. Жандарми, затвори, сигурноста дека
нема да добијат помош од никаде, за време на изминатите петнаесет години
ги научи да чекорат право по патот што им се одредува. Станаа питоми, полни
со страхопочит, послушни. Научија да се смеат низ солзи.
Ги имам видено, и сеќавањето за распадот на овие луѓе што еднаш биле
слободни – сѐ уште предизвикува да ми зоврие крвта.
Македонците во Бугарија исто така чекаат. Но, тие се слободни, и веќе
петнаесет години имаат тврдоглав сон дека ќе ги ослободат своите поробени
браќа. Сите нивни ресурси се посветени кон оваа задача. Нема еден меѓу нив
што не припаѓа на друштво, на асоцијација, на некаква група посветена да го
одржи меѓу своите припадници, особено меѓу младите, чувството на
национална солидарност и култот на моментно загубената родна земја.
,Овие организации се наоѓаат во облици на здруженија на македонски
жени, студентски асоцијации; организации за помош на старите, сирачињата,
болните; здруженија за пропаганда во странство; и сите заедно оформуваат
верига што не дозволува ништо да мине низ нејзината мрежа.
Ниту еден Македонец во Бугарија! Ниту еден Македонец во странска
држава! Тоа е националниот слоган. А врвот на оваа организација е грст луѓе
што работат отворено и со легални методи и средства: Македонскиот
национален комитет, кој командува со нејзините енергии, ги централизира
нејзините ресурси и ги насочува нејзините организации.
Во сенка, покрај Националниот комитет, но апсолутно одвоени од него,
сосема туѓо во однос на неговите работи и дејствувања, е друга група мажи,
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управувана од други поглавари – Внатрешната македонска револуционерна
организација. Ќе ги сретнеме нив повторно подоцна.
Македонското прашање постои веќе половина век. Во тоа време
желбата за македонска слобода стана опсесија што им ги гори срцата. Оваа
решителност за слобода ги чинеше Турците нивните поседи во Европа.
Поради првичната причина за двете Балкански војни, ослободувањето на
Македонија, Бугарија ја подготви коалицијата во 1912 година; со цел да ја
зграбат од победниците Бугари, Србите и Грците се здружија во 1913 година
против неа. Македонија беше индиректно, но дефинитивно, коренот на
Светската војна. Вистинско жариште!
По мирот од 1918 година, македонското прашање стана црв во умот на
Југославија. Да се преправаат и да го сведуваат македонското прашање, како
што се обидуваат тоа да го направат белградските пропагандисти, на
размерот на апсурдна борба меѓу голема модерна држава и неколку дузини
разбојници, е бесмислено.
Латентната побуна што траеше петнаесет години и која сигурно ќе
предизвика нов европски судир, доколку работите не се променат драстично,
заслужува посериозно внимание одошто две-три илјади реда банални
глупости во некои неодамнешни новински статии.
Од каде доаѓа опасноста?
Од самите Македонци? Од легалните организации како Националниот
комитет или од нелегалните како ВМРО?
Апсолутно не!
Заканата доаѓа од фактот што Србите анектираа, благодарение на
помошта од Франција, територии и населенија што тие ги прогласија за
српски, а тие беа и имаа намера да останат, всушност, бугарски. Тие успеаја да
ги потчинат, но не успеаја да ги асимилираат, и Македонија, секогаш
подготвена за востание, виси над српската политика како Дамоклов меч.
За да се ослободат од оваа пречка, пансрпските управители на Белград
одлучија да ја користат активноста на македонските националистички
организации како изговор за напад на Бугарија. Пансрбите имаат пресметано
дека на овој начин можат да убијат две птици со еден удар, и дека ќе ги
принудат Македонците да се откажат од сите надежи за ослободување преку
уништувањето на нивната поддршка во Бугарија. Уништувајќи ја бугарската
независност, исто така, тие би допреле до Солун и до Егејот.
Пансрбизмот веќе со години работи под полна пареа за реализација на
овој план. Насилната кампања спроведена од пансрпското прес-биро во
Франција во изминатите неколку години, преку книги и весници, и со
фалсификувани документи, немаше никаква друга цел освен да го подготви
француското мислење за бугарско-југословенски конфликт.
Историјата им покажува дека има потреба од вакво претходничко
дејствување. Во јуни 1914 година, сигурни дека ја имаат поддршката на Русија
(чија Пансловенска партија, под раководството на Сазонов, ги поттурна да
дејствуваат), пансрбите ризикуваа сѐ. Француското јавно мислење ги прифати
демантите на српската влада, кои убедуваа дека таа не го организирала
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двојниот атентат во Сараево. Поради Србите, за да ги одбрани нивните права,
Франција се приклучи во Војната.
Денес, по објавата на дебатите кои завршија со осуда на атентаторите
на австрискиот надвојвода, повеќе не е возможно да се одрекува дека овие
поединци дејствувале по формален поттик на одредени српски службеници.
Обезбедувањето пари, оружје, фалсификувани пасоши и водичи за минување
на границата сѐ до Сараево за да се одреди најповолно место за напад,
докажува дека делото на Гаврило Принцип и Чабриновиќ е акт на поединци
зависни директно од белградската влада.
Франција не смее да биде насамарена од уште едно Сараево за да ја
спасува југословенската диктатура.
*

*

*

*

*

За време на мојата посета на Бугарија ја искористив можноста да го
посетам д-р Станишев, претседател на Македонскиот национален комитет.
Ретко имам сретнато попривлечна личност од овој „револуционер“.
Малку постар од педесет години, висок, со челично сребрена коса, бистри очи,
долго, пријатно лице, издолжено уште повеќе од неговата зашилена брада, тој
ја има инкарнирано сета сила на својот народ.
За последен пат го сретнав едно пријатно августовско утро во 1932
година во просториите на Комитетот, на улица „Александра Прва“ во Софија,
на неколку чекори од Народната банка.
Големата македонска организација за свое седиште си избрала стара
буржоаска куќа со кревка фасада и дамска фризерница во приземјето. Улицата
е мирна и во неа љубовниците, поради блиската градина, си ги одржуваат
своите рандевуа. Речиси отспротива, на раскрсницата на улицата што води до
Централната поштенска дирекција и Операта, е најважниот тротоарен чистач
на чевли во цела Софија. Честопати ми доаѓа мисла дека тие се младинците
што еден мој млад колега ги има збркано со стражари што, наведуваше тој,
биле распоредени околу Националниот комитет. Од далечина нивните четки,
кои ги носат опашани на појасите, навистина прават илузија на рачни бомби
или револвери „Браунинг“.
Ова беше опишано како мистериозна и страшна тврдина, со подруми
наполнети со бомби и огнени машини, соби забарикадирани и преобразени во
лаборатории, обезбедена од гарнизони наоружани до заби, и секогаш на
стража. Овој опис, напишан меѓу две чашки сливовица на масичка во
кафетерија и објавен минатата година во еден голем париски журнал,
предизвика илјадници чесни луѓе да се стресат!
Всушност, што може да се најде тука: ниту вратар на уличниот влез;
ниту на скалите; ниту сенка од стражар во фоајето на чиј крај, во една мала
странична соба, седи едноставен насмеан стар човек, кој пишува адреси и
одржува книги. Ништо што може да го спречи првиот дојденец, доколку има
таква желба, да влезе во канцеларијата на претседателот и да го застрела како
зајак.
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Д-р Станишев ме поздрави љубезно и ме праша за мојата работа. Му го
одговорив следново: „Дојден сум на Балканот за да направам истрага лично,
на мој сопствен начин, каде и како сакам. Немам намера да бидам машина за
регистрирање на гласовите на оние чии мислења ми се мили. Сакам да сум
фотограф што самиот си ги одбира перспективите и субјектите. Јас сакам да
управувам со апаратот и самиот да ги развијам негативите. Немам друга
мисија освен да ги ‘фотографирам’ работите и луѓето од исправен агол, под
добра светлина и да ѝ ги презентирам на јавноста без да ги туширам.“
Мојот домаќин, кимајќи со главата, го покажа неговото одобрение за
моето поведение.
„Македонското прашање“, прашав. „Ќе може ли да ми го објасните како
да не знам ништо околу него? Јас ги имам прочитано сите книги што ги имаат
напишано Вашите пријатели за прашањето. Сите реплики од Белград и од
Атина, исто така. Доколку имам оформено мислење, сакам да го заборавам.
Изнесете ми го Вашето.“
Сѐ уште ја слушам смеата на д-р Станишев:
„Моето мислење?“ рече тој. „Тоа е мнение на човек со српска потерница
за неговата глава! Но, Вие тоа веќе го знаете! Многу е просто. Нема
македонски проблем!“
Јас скокнав. Сите, од едниот до другиот крај на Балканот, ми го дадоа
истиот одговор! „Нема македонско прашање“ беше токму она што ми го рече
д-р Радовановиќ нецели осум дена порано во Белград.
Д-р Станишев продолжи. „Зборот ‘проблем’ сугерира сомнително,
контроверзно нешто. Додека македонското прашање е јасно самото по себе. За
добро освестени луѓе тоа ја поседува прецизноста на геометриска или
алгебарска теорема.“
„Огромното мнозинство Македонци се Бугари, во најмала мера во
размер од четири спрема еден. Тие се Бугари по род, по обичај, и по јазик. И
сите географи, и сите филолози, било Германци, Руси, Французи или
Швајцарци, сите го делат истото мислење. До пред помалку од педесет години
исто беше и со сите српски специјалисти.“
„Прочуениот ориенталист и историчар, Луј Леже, професор на Колежот
на Франција, кого учените од целиот свет го признаваат како свој учител по
сите словенски прашања, во 1917 година во Le Panslavisme et l’Intѐrѐt francais
напиша: ‘Македонија речиси целосно е населена од Бугари и покрај тврдењата
на Србите и Грците, чии претензии не можат да ги надвладеат прецизните
тврдења на независните етнолози, како Лежан, Кипер, Ритич, Григорович,
Хелфердинг и Макензи. Само откако Србија ја загуби Босна и Херцеговина со
берлинската спогодба, одредени државници ја добија идејата да бараат
компензација на македонска страна и да тврдат дека постоеле Срби во оваа
земја, која е целосно населена со Бугари.’
Г. Лудовик Наду, поранешен воен дописник за Journal на Балканот, на 7
февруари 1927 година на Националниот комитет за социјални и политички
науки на Париз истакна: ‘Пред Војната, кога човек патуваше низ Македонија,
тој среќаваше Бугари, а не Срби. Денес Македонија е прекрстена како српска.’
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Не е потребно да се биде голем научник за да се поткрепат нашите
тврдења. Нема потреба да претураме низ архиви, да споредуваме фонетика и
да ја следиме миграцијата на родовите низ вековите. Доволно е да се види,
еден до друг, Бугарин од Бугарија и Македонец од Гевгелија, од Велес или од
Скопје. Проверете самите.“
„Србите велат дека Македонците се Срби, Срби откорнати од Србија за
време на османлискиот поход, пред пет века“, му реков.
„Србите Ви го рекоа тоа? Нормално! Несреќната околност е што тие
чекаа да го направат ова величествено откритие кога им требаше изговор за
да ги оправдаат своите политички намери во однос на Македонија, и тоа што
дотогаш немаше ниту еден единствен Србин што ја негираше ексклузивноста
на бугарскиот карактер на Македонија.
Денес, благодарение на Вашите Французи, кои ја добија Војната за нив,
Србите ги постигнаа своите цели. Тие се инсталирани во Македонија. И
побрзаа трезвено, безусловно да му соопштат на светот дека сето население
на Македонија е чисто и неоспорливо српско. Што се однесува до
петстотините илјади Македонци засолнати во Бугарија од 1913 година,
српските статистичари набрзо ги сведоа на неколку десетици бугарски
имигранти – повратници во својата земја на потекло.
Зошто оваа лага, која е толку несмасна што станува навреда дури и за
оние што ја ползуваат? Илјадници Европејци од сите националности, кои ја
посетија Буагрија во изминатите петнаесет години, беа во можност да го
утврдат, со своите сопствени очи, присуството на македонски бегалци и да
дадат исказ за нивната бројност.
Зошто се наоѓаат обврзани да ги негираат овие докази, Вие знаете исто
добро како и јас. Тие го прават тоа за да ја одбегнат примената во Македонија
на стипулација во спогодбата од Сен-Жермен, која ја уредува заштитата на
етничките малцинства во анектираните територии. За да се постигне ова,
Големите сили прифаќаат дека Македонците не биле Бугари (на кои би им
следувала примената на специјалните стипулации на спогодбата), туку Срби,
подложни на сите закони на Србија. Соодветно, исто така беше потребно да се
негира постоењето на огромната македонска емиграција во Бугарија.
Потегот беше совршено успешен, благодарение на поддршката дадена
на свитата во Белград од одредени ваши државници. Ниту едно од
македонските барања за ревизија на границите не е разгледано од страна на
Друштвото на народите. Кога барањата пристигнуваат во Женева, Белград
вели: ‘Не!’ Франција го поддржува и сите пријатели на Франција велат: ‘Амин’
и – работата е завршена.
За Друштвото на народите нема Македонци; оттука не може да има
македонско прашање! И денес педесет илјади српски војници, жандарми и
нерегуларни војски, четиринаесет години по таканаречениот поврат на
Македонија во нејзината божемна татковина, ја окупираат нашата земја и
наметнуваат врз неа режим, кој ќе можете да го судите кога ќе го видите.
Ви рекоа во Белград дека насилството и злосторите што ги осудуваме
ние, постојат само во нашите мечти и дека српска Македонија лежи задоволна
и среќна под управата на Белград? Нормално! Добро, штом планирате наскоро
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да заминете за Македонија, ќе имате можност да видите кој лаже – ние или
Белград. Немојте да се обидувате да бидете дискретен со мене. За нас Вие
никогаш нема да бидете премногу гласноговорен. Во битката што ја водиме
самите против сите, за слободата и животот на нашиот народ, има само едно
оружје кое никогаш нема да го ползуваме: лагата.
Кога ќе се вратите оттаму, под услов, меѓутоа, да бидете во можност да
погледнете зад завесата, ќе го делите моето мислење! Таму ќе видите ужас
што ја надминува секоја мечта. Ќе видите цел народ здробен без милост,
сурово измачуван, убиван на најодвратни начини.“
„Да заборавиме на тоа, драг докторе“, го прекинав. „Србите
реплицираат на сите обвиненија што ги изнесуваат Вашите пријатели,
демантирајќи ги категорички. Вие претендирате дека тие лажат. Тие
декларираат дека Вие и Вашите пријатели се оние што лажат. Добро, ќе видам
самиот за себе! Да се вратиме на оние лични мислења за кои Ве прашав пред
малку. Како очекувате Белград, по четиринаесетгодишна непрекината српска
окупација, да се согласи, со добра волја и без да бидат принудени со сила, да се
откажат од Македонија? Независност за Македонија? Хипотезата е еднакво
неостварлива како онаа за враќање на Гдањскиот коридор на Германија.“
„Знам!“ се согласи д-р Станишев. „Денес тоа е невозможно. Премногу
интереси се здружени против правдината, нашата правдина. Да ѝ се даде
сатисфакција на Македонија ќе значи отворање на вратата за генерална
ревизија на сите мировни спогодби. Доколку Франција, без која тие не можат
да опстанат, не го принуди да го сторат тоа, тие никогаш нема да се согласат.
Значи, ние мора да научиме да чекаме. Знаеме дека ќе дојде денот кога
нашите легитимни аспирации ќе бидат задоволени. Ќе бидеме трпеливи.
Чекаме толку долго време, можеме да почекаме уште малку.
Но, што бараме денес? Само тоа владата на Белград да им ги даде на
нашите мизерни анкетирани сонародници, искрено и без резерви, сите права
и сите слободи што се согласија да им ги дадат со спогодбата од Сен-Жермен.
Со други зборови, да престане да постапува со нив како со разбојници. Ништо
повеќе!
Доколку Белград го стори тоа, искрено и без резерви, доколку имотот,
честа и личните слободи се гарантираат во Македонија како во сите
цивилизирани држави, сите конфликти меѓу нас и Југославија ќе престанат.
Нашите бегалци ќе се вратат во своите стари домови. Тие ќе се согласат да
станат југословенски поданици – што не значи дека се Срби!
А, Белград го знае ова многу добро. Тие знаат дека ние сме подготвени
да ја прифатиме Македонија како сестринска нација со Хрватска, Србија,
Словенија и Далмација, кон оформувањето на југословенска федерација во
која сите припадници ќе имаат еднакви права – со заедничка војска,
заедничка дипломатија, јавни финансии и парламент. Оваа федерација, овие
Соединети Балкански Држави, би ја формирале унијата на сите Јужни Словени
за која сонуваат Србите.“
„А, ВМРО, драг докторе?“ прашав. „Што ќе правите со ВМРО во сите овие
прекрасни проекти?“
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„Каква програма и какви намери Вие му препишувате на ВМРО?“ праша
тој во репликата. „Луѓето што раководат со ВМРО размислуваат како и оние
што раководат со Националниот комитет. Во многу наврати тие јавно се
имаат произнесено дека се подготвени да се откажат од вооружените дејства
доколку Белград престане да ги малтретира анектираните Македонци и
доколку им ги даде законските гаранции и слободите на кои тие имаат право.
Меѓутоа, ВМРО додава дека сѐ дотогаш тие нема да престанат со својата борба.
За жал, морам да признам дека ние сѐ уште сме далеку од ова праведно
и разумно решение! Српската администрација не е ни близу до напуштање на
насилните методи, кои ги предизвикаа сите Македонци да се кренат против
неа. Таа нема да ги промени своите методи, туку најверојатно, ќе го зголеми
насилството. Погледнете, на пример, што се случува во Хрватска.“
„Докторе“, реков, „признајте дека Вашата организација прави сѐ што
може да ги огорчи Србите. Пред три месеци две експлозии во Ниш убија и
осакатија дваесет лица. Пред еден месец во Штип беше опожарена
жандармеријата; пред петнаесет дена возот со кој патував беше кренат во
воздух на станицата во Гевгелија.“
Д-р Станишев ме погледна право в очи.
„Доколку ме познававте подобро“, рече тој, „ќе знаевте колку ми е
одвратно таквото насилство. Но, има случаи каде што насилството е праведно,
каде што насилството е света должност. Тие ја укоруваат нашата
револуционерна организација за нивните репресалии против српските власти
и полиција, за нејзините терористички напади во анексирана Македонија, но
не споменуваат ни збор за делата од кои се мотивирани нашите напади.
Кажете ми како вашето јавно мислење би ги прифатило следниве
факти, доколку тие се случеа во Алсас-Лоран за време на германската
окупација? Ви ги наведувам помеѓу илјадници други – а можам да наведам и
многу полоши.
Во Сушица, селце помеѓу Скопје и Велес, четири жени, Рајна Назева,
Мирјана Панева, Викторија Андреева и Васа Митрева, кои одбиле да откријат
каде пребегале нивните сопрузи, биле тепани до раскрвавување од страна на
српски жандари, кои потоа посипале нафта на нивните мишки и слабини и ги
запалиле.
Во селото Деброво млада девојка од шеснаесет години, Костадинка
Миладинова Тачева, била прогласена за виновна зашто потпевнувала
бугарска песна. Била соблечена гола, врзана за клупа, добила шеесет удари со
пендрек и потоа била обесчестена од началникот на одредот и неговите
шестмина потчинети.
Во Качаник селанецот Ефтим Атанасов, осомничен за засолнување на
припадници на ВМРО, бил претепан до смрт со кундаци, откако првин бил
распнат од паратрупите на српската Бела рука. На неговиот сосед во агонија,
Манаси Антов, џелатите му забиле трње под ноктите на рацете и на нозете.
Во Јастерник, по наредба на началникот на Државната полиција, Жика
Лазиќ (човекот што е денес министер за внатрешни работи на Југославија),
тројца селани, Костадин Дамјанов, Иван Ангелов и Ѓорѓи Стојчев, и три
селанки, Илинка Иванчева, Мита Димитриева и Мирса Валинова, биле
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денунцирани за засолнување револуционери и биле претепани до смрт пред
целото село. Жените првин биле обесчестени на најужасен начин.“*
„Овие гнасотии,“ продолжи д-р Станишев, „од кои ништо не ги
заштитува нашите несреќни сонародници, придонесуваат да дојде до
ситуацијата во која е невозможно изнаоѓање мирно решение во Македонија.
„Откако Србите ја окупираа, Македонија стана пекол. Стотици домови и
фарми, цели села, под изговор дека се казнуваат жителите поради нивното
наводно симпатизерство кон револуционерната организација, беа опожарени
од страна на жандармеријата и насрпските паравојски. Сите гробишта се
осквернавени, сите споменици на нашите паднати борци се урнати, сите
богатства на нашите цркви, на нашите библиотеки, на нашите манастири, се
ограбени. Безброј жени и девојки се обесчестени; безброј Македонци се
измачувани, тепани, затворени и усмртени без судење. Нашите свештеници се
навредуваат, како и нашите учители: нашите деца повеќе го немаат правото
да си ги носат своите презимиња и се принудени да ги србизираат. Цел еден
народ е лишен од право да размислува, да зборува или да се моли поинаку од
она што му налагаат неговите господари. Тие повеќе не можат да доаѓаат и да
одат, дури и од село до село, без дозвола; повеќе не смеат да излегуваат во
вечерните часови по определено време, тие се здробени со даноци, немаат
правда и немаат регрес против каприците или злосторите на
администрацијата и полицијата на кои им се потчинети.
Тоа е македонското прашање, господине. Агонијата на измачен народ,
кој сѐ уште не е подготвен да умре.
* Анри Поци: Последователно ги потврдив овие работи лично.
Ги видов лузните на двете жртви од Сушица и чув со свои уши, од устите на тројца
сведоци (чии имиња и адреси ги добив од одговорен извор) исказите за оваа одвратна работа.
Вистинитоста на наводите за злосторствата од Деброво и Јастерник ми беше
потврдена од страна на дипломатски претставник од Франција. Ги видов со сопствени очи
извештаите на двајцата наши агенти. Еден од овие извештаи завршува со зборовите: „Таквите
факти, кои би го потресле јавното мислење до ужас доколку ѝ беа познати на јавноста, ги
оправдуваат, за жал, сите репресалии на македонските револуционери и се апсолутно без
оправдување. Тие ги одржуваат чувствата на омраза и желба за одмазда кај населението, кое
само чека можност да се манифестира.“
„Држава што вработува човек како Лазиќ“, констатирал францускиот дипломат чие
сведочење го споменувам, „се срамоти себеси. Овој човек е крвник… го имам видено на дело!“
И јас. Кога бев во Белград во јули 1932 година, ручав во ресторанот „Екселсиор“, зад
кралската палата, со мојот стар пријател Драгомир Стефановиќ, поранешен српски chargé
d’affaires во Париз од периодот на Војната. Лазиќ дојде и седна до нас. Стефановиќ, кој го
знаеше, нѐ запозна. Ги забележав неговите интелигентни, тврди очи и бруталната вилица.
Ноктите му беа црни, но зборуваше многу добро.
Само што се беше вратил од Македонија, каде што ја организирал Државната
полиција. Особено забележав една работа. Сѐ дури анимирано ни раскажуваше вулгарни
приказни, не престана од чаршафот на масата да бере муви, кои ги притискаше меѓу прстите
дури тие се мачеа. Тогаш, без да го прекине текот на својот говор, нежно, едно по едно, им ги
кинеше крилцата, и потоа со неговата запалена цигара, допирајќи ги лесно, неизбрзано, ги
принудуваше да лазат горејќи им го абдоменот.
„Исто така и со Македонците,“ ни рече, „со цел да ги направиме порасположени за
љубов, кога тие се ладни, им подметнуваме жешко железо на добро место.“
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Замислете го човекот што успева да најде прибежиште во Бугарија по
неколкунеделно криење по планините, и кој дознава дека неговата сопруга
послужила како играчка пред сите преплашени соседи, зашто полицијата
дошла да ѝ го претресе домот. Замислете ги чувствата на таткото чија ќерка
била третирана како проститутка. Замислете ги чувствата на братот чија
обесчестена сестра се удавила од очај. Дали ќе се осмелите да ја наречете
нивната одмазда убиство?
„Карнегиевата комисија, во која, покрај белгискиот министер
Вандервелд, беа вклучени и двајца Французи, господата Д’естурнел де
Констант и Жустин Годар, објави извештај за злосторите во Македонија, кои
се далеку попоразителни од нашите обвиненија.
Ве предизвикувам, господине, да најдете еден единствен примерок од
нивниот извештај. Белград некако успеа да направи да исчезнат.“
*

*

*

*

*

Разговаравме до крајот на работното време. Се разидов со д-р Станишев
на раскрсницата со авенијата „Марија Луиза“. Моите очи го следеа како се
вмеша во толпата на жешкиот тротоар. Чекореше решително, со главата
крената високо, несвесен за сонцето што печеше, како и за атентаторите кои
можеби го чекаа на неговиот праг, како што во јуни 1932 година го чекаа
неговиот пријател Димитар Михајлов; и како што го чекаа Симеон Ефтимов –
еден од најистакнатите и најсовесни млади Европејци.
Македонското прашање ни од далеку не е решено.
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III
ВМРО
ВМРО. Какви безбројни легенди го опкружуваат!
„Организација на бандити!“ велат Србите.
„Сојуз за светата цел – ослободување на ужасно угнетениот народ“,
велат Македонците.
„Херојско олицетворение на голема мисла“, напиша Стјепан Радиќ на 19
јуни 1928 година, во предвечерјето на неговиот атентат во Белград.
Што е ВМРО – оваа Македонска револуционерна организација?
Да се вратиме четириесет години наназад.
Во 1893 година Србија и Бугарија сѐ уште беа мошне мали држави.
Црвениот султан го притисна јаремот на неговата репресија врз земјите на
Македонија, кои се постилаат од Охрид во Албанија до Одрин во Тракија; од
Шар Планина, која се наоѓа јужно од Ниш, до Солун, кај устието на реката
Вардар.
Тројца Македонци, од кои најстариот не бил постар од триесет години:
Даме Груев, учител, д-р Татарчев, млад лекар, и Пере Тошев, професор, се
сретнале една зимска вечер во селото Ресен, близу Битола, да решат дека
пристигнал часот да се стави крај на турските зулуми. Доста страдала
Македонија. Доколку се организира, доколку се вооружи, доколку добие
поглавари, таа може да ги избрка Турците.
Сами, овие тројца се заветиле да ја организираат и да ја вооружат. Се
заколнале на свети икони да ги посветат своите животи на оваа задача.
Нивната програма, од која ВМРО нема отклонето ниту за јота во
изминативе четириесет години, била да го подготви македонското население
за борба против поробувачот; да се грижи за безбедноста за населението и да
обезбеди гаранции за ред и правда во администрацијата.
За помалку од три месеци по овој состанок стотици Македонци, стари и
млади, ја положиле заклетвата на ВМРО. Богати и сиромашни, големи поети
како Христо Матов, професори по наука, трговци, банкари, службеници,
лекари, прочуени офицери како Борис Дрангов, како и непознати селани,
сиромашни планински овчари, занаетчии и селски учители, сите ја положиле
заклетвата што ги обврзувала засекогаш на непрестајна пропаганда, на
врховна посветеност, без милост за предавниците, ниту изговор за
кукавиците.
Биле изложени на железна дисциплина. Храброста, интегритетот,
чистотата на моралот, одбраната на угнетените и кревките, целосна
самопожртвуваност – тие морале секогаш да бидат пример за другите! Кој
било пропуст на своите припадници ВМРО го казнува еднакво безмилосно
како што ги удира непријателите на својата земја.
Наскоро се намножиле илјада, десет илјади, дваесет илјади – цела
Македонија!
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Секој Македонец, без разлика на неговата официјална националност,
било Бугарин, Влав или Албанец, сѐ додека бил христијанин и морално
беспрекорен, можел да стане член на организацијата. Таа била поделена на
групи од по десетмина, и секоја група била под раководството на челник –
војвода, избран по пат на тајно гласање. Сите групи на една месност ја
оформувале локалната организација, управувана од избран комитет.
Локалниот комитет му бил потчинет на Централниот комитет, кој, пак, бил
под раководството на вожд, избран од членовите за врховен војвода на ВМРО.
ВМРО веднаш почнала да дејствува. Во осаменоста на планините, стари
војници обучувале доброволци. Набргу првите истрели одекнале во
клисурите, првите пожари се запалиле, првите бомби експлодирале во
гарнизоните, станиците и службените згради. Виничката афера во 1896
година; Валандово во 1897 година; Ениџе-Вардар во 1900 година; пустошот и
теророт во Солун идната година, потоа во Сер, па во Скопје, во Велес. Се
бореле секојдневно и секаде, од едниот крај на Македонија до другиот.
Македонскиот сокол се возвишувал!
На 2 август 1903 година, огнови запалени на планинските врвови од
Костом до Охрид им дале знак на 30.000 доброволци на ВМРО дека чукнал
часот да се избркаат Турците. Цела Македонија се кренала.
Борбата била страотна; и кога последните вмровци, надброени,
здробени, морале да го признаат поразот, колежот бил незамислив. Седум
илјади глави паднале, 5.000 заробеници биле наденати на кол, обесени или
живи запалени; 3.000 деца биле осакатени или им биле истресени утробите,
сите жени и млади девојки во востаничките региони биле силувани.
Но, Европа била трогната. Големите сили инсистирале на автономија за
покраините во кои имало жртви, и слободата, благодарение на ВМРО, почнала
да зазорува над Македонија.
Но, долгоочекуваното сонце не светна. Младотурците само го заменија
Абдул-Хамид. Едвај инсталирани на власт, тие се обидоа засекогаш да си ги
подмират сметките со Македонија. Масакрот беше обновен. А, со него и
отпорот на ВМРО. Уследи четиригодишна борба, без милост ниту на едната
страна ниту на другата – заседи, терористички напади, масовни ликвидации и
востанија без престан. Покорени од страна на балканските сојузници, Турците
заминаа во 1912 година. Доброволците на ВМРО одиграа огромна улога во
победоносниот подвиг. Тие ги водеа, ги информираа и ги поддржуваа српскобугарските војски. Илјадници паднаа на бојното поле. Беа жртвувани залудно.
Македонија, напуштена од Турците, беше распарчена од освојувачите,
кои се свртеа против нивниот бугарски сојузник по поразот на Османлиите.
Големата војна ја заврши трагедијата. Срцето на Македонија: Штип, Скопје,
Велес, Охрид, Гевгелија – стана српско. Остатокот, Ксанти, Сер, Солун, Лерин –
грчки. Едно мало ќоше остана за Бугарија.
И додека 500.000 Македонци, цел еден народ, побегна од доминацијата
на Грците и Србите, уште побезмилосно дури и од она на Турците, ВМРО ја
обнови борбата, но овој пат против Белград и Атина.
На бесењето затвореници, масакри на осомничени, на стравотните
прогони на населението, тие одговорија со ликвидациите на џелати и судии;
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одговарајќи на насилството со насилство, тие одговорија на
административниот терор со герилска борба и со своите огнени машини.
Во изминатите четиринаесет години, стотици српски станици, возови,
жандармерии, јавни згради, складишта и депоа за минуција беа опожарувани
или кренати во воздух во анектирана Македонија. ВМРО не е разоружано.
Инсталирана во Бугарија, каде што може да смета на апсолутна
поддршка на сите македонски азиланти, ВМРО преговара со непријателите на
Југославија, оформува сојузништва со револуционерните организации на
Хрватска и Словенија, ги усовршува своите методи на дејствување и го чека
трпеливо часот на големата внатрешна криза за Југославија, која по пат на
војна или револуција ќе го овозможи ослободувањето на Македонија.
Таа има свои претставници во сите големи европски престолнини, свои
дипломатски делегати и тајни кодекси.
Нејзиниот вожд е Иван Михајлов, кого куршумот на предавник го
направи наследник на големиот Тодор Александров. Тој е соперникот од кој
Белград најмногу стравува. Со острината на неговата политичка смисла, со
неговата железна волја, со посветениот фанатизам што го поттикнува, тој го
направи ВМРО за секој човек од македонска крв олицетворение на неговата
земја.
Легендата што постојано се повторува од пансрпските пропагандисти
тврди дека Иван Михајлов („Ванче“, како што го ословуваат неговите
следбеници) живее опкружен со вооружени телохранители, никогаш не спие
две ноќи под исти покрив, никогаш не си го покажува лицето во јавност од
страв од репресалии на оние чии родители или пријатели убил. Чув како се
брани оваа легенда дури и во Софија, во клубот „Унион“ и во дипломатски
кружоци од луѓе од кои со право се очекуваат автентични информации.
*

*

*

*

*

Една вечер, дури вечерав во клубот „Унион“. еден мој пријател ми се
јави по телефон.
„Дали сте слободен утре?“
„Да.“
„Тогаш ќе дојде кола да Ве земе од Вашиот хотел.“
Утредента пристигна кола и ме однесе надвор од Софија. Застанавме во
срцето на едно селце опколено со планини од црвени листови тутун изложени
да се сушат на сонцето.
„Добар ден, господине!“
Пред родендроните на една блиска кафетерија десетмина чекаа под
оазата на ладната сенка. Млади мажи облечени во светли елеци и исправени
вратоврски, со мали уредни мустаќи. Двајца или тројца говореа француски.
„Патувањето мора да Ви го отворило апетитот. Ајде да ручаме.“
Масата беше поставена под агол во салата, близу тераса која беше
половина покриена со ароматична лоза на орлова нокта. Просто мени; чисто
вино со кое ќе наздравиме: „За слободата на сите луѓе!“ Лавина од реакции.
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Јас бев гостин на доброволците на Македонската внатрешна
револуционерна организација – ВМРО – „Бандитите од Ориентот.“
Ги слушав како се смеат за лажните преданија за нивните крвави
зулуми распространети од неуморната пропаганда, која ги шири стравот и
одбојноста кои тие ги поттикнуваат во светот.
Значи ова се „комитаџиите“, овие млади мажи кои изгледаат како
чиновници или селани дотерани за в црква?
Да? Ова се „комитаџиите“!
„Бандити?“ запраша еден од компањоните на масата, универзитетски
професор по француски, кој неодамна го беше завршил преводот на
Клеменсовата „Во квечерината на мојата мисла“. „Професионални терористи?
Ах, да, тоа сме ние, зашто секогаш ќе се бориме против поробувачот.
Но, она што нѐ чуди е лошата волја на повеќето ваши француски
новинари кога пишуваат за нас.
Зошто се толку решени да ги изопачат нашите дејства? Никој не ве
спречува да им бидете пријатели на Србите доколку сакате, но немојте да
лажете за нас. Вашите новинари не се робови како оние од Белград. Тие ја
имаат можноста да ја изнесуваат вистината. Тие можат да пишуваат слободно.
А, сепак, вистината, која кога се тука велат дека ги запрепастува, тие ја
заменуваат со лаги откако се враќаат во својата земја. Може ли да ни го
објасните ова?“
Не можев да објаснам ништо. Можев ли да им кажам колку е тешко, ако
не и невозможно, да се објавува вистината во францускиот „слободен“ печат?
Можев ли да им ги откријам сите корумпирани работи што се испречуваат
помеѓу вистината и јавноста, кога интервенира некој важен политички или
финансиски интерес?
Дали се свесни овие млади ентузијасти кои ме опкружуваат дека
нивната земја во 1915 година, по бесконечни преговори, реши да им се
приклучи на Австрогерманците, зашто еден моќен француски весник,
субвенциониран од страна на српската влада, го употреби своето влијание да
ги одбие барањата на Софија – имено, барањето за реституирање на
Македонија кон Бугарија.
Војната можеби ќе завршеше две години порано, 300.000 мртви од
Солунскиот фронт можеби сѐ уште ќе беа меѓу живите, доколку бугарската
влада во 1915 година му беше понудила поголемо мито на парискиот весник
одошто Пашиќ за да ја зачува Македонија за Србија.
А, она што беше вистина тогаш, уште повеќе е вистина денес.
Само весниците на екстремната левица ја кажуваат вистината по
прашањата на надворешната политика, но и оваа вистина е премногу често
искомпромитирана со размислувања од идеолошка или партиска предрасуда.
Доколку Централниот комитет на ВМРО беше побогат од белградската
влада, нивната кауза денес ќе беше поддржувана од сите оние што ги напаѓаат
во име на одреден износ по ред.
Мојот сосед продолжи:
„Нашата организација во Франција се претставува како мафија на
атентатори и крадци кои живеат комотно од стравот што го поттикнуваат. Но,
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верувајте ми, единствената темница што нѐ опкружува е онаа во која нашите
непријатели се обидуваат да го сокријат својот вистински карактер.
Цели дваесет години нашата организација се бореше против Турците.
Без нејзините непрестајни напади, кои ги обесхрабрија и ги изнемоштија
војските на султанот, балканските сојузници немаше да можат да победат во
1912 година. Тогаш не ги третираа нашите другари како ‘балканска чума’.
Туку, тогаш тие беа апсолутните херои на Белград и на Атина!
ВМРО, господине, се нема променето. Тоа е денес истото она што беше
кога нејзините војводи, во Скопје, Битола, Велес, Валандово, се справуваа со
башибозуците на Црвениот султан. Нејзините доброволци отсекогаш ја
одржуваа истата дисциплина и истиот идеал. Противникот е тој што се
сменил!
Противник повеќе не е Турчинот, туку Србинот. Но, ВМРО останува
цврста и лојална како и секогаш.
Комитаџијата кому му е поверено извршувањето на казна во име на
ВМРО, и кој знае дека при нејзиното извршување и тој ќе умре, оди право кон
неговиот објектив. Ниту еден нема трепнато. Ниту еден ја нема предадено.“
Јас упаднав: „Вие се борите да ја ослободите Македонија од Србите. Но,
дали сте сигурни дека вашите сонародници во анектирана Македонија се
согласуваат со вас? Илјадници од нив, јас знам, имаат побарано оружје и
муниција од југословенските власти за да се бранат од ВМРО. Од друга страна,
дури и тука во Бугарија протогеровистите, кои се Македонци како вас, ве
обвинуваат за предавство на вашите национални интереси и неумоливата
борба, во која се трупаат мртви, продолжува меѓу вас и нив. Зошто?“
Сите очи се свртеа кон мене. Професорот по француски ги преведе
моите зборови и кога заврши, сите останаа неми. Дали допрев слаба точка во
нивната одбрана?
„Вие ми поставивте две прашања. Ќе одговорам прво на Вашето второ
прашање.
Дали знаете за некое големо национално движење кое немало
внатрешни предавници? Шин Феин ги има своите; рајнските автономисти,
кои соработуваа со генерал Мангин за ослободувањето на левиот брег на
реката Рајна, ги имаа своите, и полските патриоти, исто така, под царскиот
режим ги имаа своите. Македонската кауза, исто така, си има свои предавници
и тие се викаат протогеровисти.
Тие беа дел од ВМРО. Личните амбиции ги одвоија од него. Одречени од
сите наши организации, напуштени од личностите што тие успеаја
привремено да ги оддалечат од ВМРО, како Попхристов и Кирил Прличев,
протогеровистите се ставија себеси на услуга на поробителите на
Македонија.
Борбата што ја водат тие против нас, преку убиствата на нашите
поглавари, е диригирана и финансирана од Белград. Она што не можат да го
сторат директно Србите, протогеровистите го извршуваат за нив. Од чија
рака загинаа нашите најголеми дејци? Од раката на протогеровистите! Каде
нѐ водат нашите истраги и признанијата на виновниците по секој напад?
Секогаш, без исклучок, до југословенската легација! Протогеровистот Тодор
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Петров ни пријде пред шест месеци, полн со каење, да ни соопшти дека му
било наредено да го ликвидира професор Ѓучев. Кој го натерал на ова
злосторство? Кој го платил? Кој го снабдил со револверот со кој требало да го
изведе делото? Полковник Скечиќ, југословенското воено аташе во Софија!
Дали Вие би претпочитале ВМРО да ги поштеди овие мизерни
клетници? Но, тоа е премногу милостиво со нив. Доколку удреше посилно и
побрзо, сите оние што денес ги жалиме сѐ уште ќе беа меѓу нас. Ниту еден суд,
господине, дури е Бугарија слободна, нема да осуди убиец на некој
протогеровист, нема граѓанин на кој ќе крене рака за да го одбрани
предавникот!“*
Придушен мрмор на одобрување се крена од масата.
„А сега“, продолжи младиот професор, „да го разгледаме Вашето прво
прашање: дали е вистина дека илјадници Македонци го замолиле Белград да
ги вооружи за да можат да се бранат од нас?
Вистина е! Но, она што тие забораваат да споменат е дека тие
Македонци се српски колонисти од Стара Србија, кои српската власт ги
инсталираше на имотите и во домовите на нашите сонародници. Македонци?
Исто колку што пруските имигранти во Алсас по 1871 година беа Алсашани.
Ние ги принудуваме да платат скапо за нивните злодела против нашите
несреќни браќа од Македонија. Тие имаат причина да не нѐ сакаат!
Но, другите! Има мала опасност од дистрибуирање пушки и шаржери
таму! Србите добро знаат како тие ќе бидат ползувани! Денес, исто како и во
минатото, нема селанец во Македонија, нема жена, нема дете, кој не е
подготвен да засолнува, да крие, да помага со сите свои средства припадници
на ВМРО. Јас знам! Белград се преправа дека тие ни помагаат само зашто ги
тероризираме. Но, илјадници Македонци беа измачувани, затворани и

* Анри Пози: Обвиненијата што ги изложија моите домаќини против
протогеровистите, дека се продале на Белград, беа уште пооправдани одошто тие самите беа
свесни.
„Со неколку илјади лева ќе ги имаме кожите на сите оние типови што се борат против
нас тука“, ми рече Вукичевиќ, југословенскиот министер, претходната вечер во легацијата. „Сѐ
е дозволено во време на војна! Дипломатијата тука во Софија не е онаа од Париз. Дали се
подготвени Македонците да се продадат? Та, јас ги ринам таквите тука со лопата!“
А, кога го прашав што мисли за бугарската пропаганда која ја застапува идејата за
влегувањето на нивната земја во интегрална Југославија и особено за авторот застапник,
Петко Росен-Чорбаџиев, југословенскиот министер одговори: „Тој? Револверот што ќе му ја
замолкне устата веќе е во раката на ВМРО!“
Македонецот Стефан Петров признал пред Централниот комитет дека му било
поверено од страна на југословенската легација да го ликвидира Росен-Чорбаџиев. Покрај
пиштолот (на кој била врежана бројката 1885), Стефан Петров добил и 3.500 лева. Србите го
инструирале клетникот дека мора да го изврши убиството така што ќе ги наведе луѓето да
веруваат дека е дело на ВМРО.
Нема демант на изјавата на мизерниот Петров.
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ликвидирани за време на изминатите четиринаесет години за прифаќање,
водење и помагање на нашите другари. Што со нив?“*
Млад правник, со диплома од Факултетот во Лозана, рече: „Нѐ
укоруваат за методите со кои се служиме. Кревањето возови во воздух ,
опожарување гарнизони, ликвидирање нечесни судии или полициски џелати,
за осудата пред цивилизираниот свет на злоупотребата на сила,
пљачкосувањето, одвратните злодела чии жртви се нашите сонародници. Тие
ги нарекуваат нашите постапки бандитски дела, но зошто францускиот печат
ја пренесува само едната страна на медалот кога се работи за српските
прашања? Тие нѐ обвинуваат за она што го правиме. Но, тие никогаш не
известуваат за она што го прават Србите.
За сите оние нашинци што не се поклонуваат, кои се осмелуваат да
протестираат и да се бранат себеси, за нив затворот, стапот по табаните и
тортурите се толку сурови, толку одвратни, што се незамисливи за
оксиденталците на кои им ги пренесуваме. Војниците и паравојниците во
нашите села се однесуваат како освојувачи. Доколку жените одбиваат, тие се
тепаат ѕверски и се обесчестуваат. Доколку се пожалат, тогаш педесет или сто
камшика се додаваат на веќе удрениот ќотек. Доколку некој селанец не е во
можност да ги плати даноците на датумот за доставување, неговиот имот се
конфискува и им се доделува на српски имигранти. Доколку осомничениот
одбива да признае вина за дело што го нема сторено, тогаш тој се затвора, се
лишува од храна секој втор ден и се буди среде ноќ за да се тепа по табаните
дури не падне во несвест. Нашите луѓе страдаат од тортури какви што им беа
туѓи дури и на башибозуците.
Мислите дека преувеличувам? Ќе видите, господине, кога ќе пристигнете
таму! Ниту еден суд не ги слуша поплаките на жртвите. И, тоа е за нивна среќа,
зашто ако ги слушаше, доколку се преправаше дека им дели некаква правда,
нивната сатисфакција подоцна ќе беше наплатена со крв и со солзи!

* Анри Пози: „Малдиот револуценер е во право,“ ми рече француски дипломатски
претставник неколку дена подоцна во Белград.
„Масата на неемигрантското население во анектирана Македонија со сѐ срце и душа е
со ВМРО. Доколку Белград ја кажува вистината, тогаш како е можно за ВМРО да го постигне
сето она што го прави во земја која ѕидини од бодликава жица ја претвориле затвор и која е
окупирана од преку педесет илјади војници, полицајци и жандарми.
Кој може да верува дека огнените машини што секојдневно уништуваат станици,
жандармерии, железнички мостови, и мунициски депоа после четиринаесет годишна
окупација и покрај херметички запечатени граници, може да се носат во Македонија, да се
транспортираат, поставуваат и детонираат од агенти на ВМРО без активното соучесништво
на населението? А што со револуционерните чети коишто се во постојан судир со
југословенските војски? Тогаш кој ги крие? Кој ги храни? Кој им овозможува да бегаат по
тајни патишта откако го нанесуваат ударот?
Секако, според Југословените, редот и мирот владеат во Македонија, србизацијата на
бугарското население е поуспешна дури и од најоптимистичките очекувања. Знам сѐ што
раскажува агенцијата ‘Авала.’ Но чекајте дури сте на лице место, и видете што е вистината,
како што јас ја имам видено. Чекајте дури да ги потврдите само половината од информациите
што ги имате. Ќе Ви се отворат очите.“
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Да, господине, ВМРО се товари со оваа одмазда. Па, дури и тогаш, колку
пати успева во своите обиди? Еднаш во сто! Во дваесет наврати изминативе
шест години нашите другари се жртвуваа себеси во обидот да го ликвидираат
Жика Лазиќ, кој е репер на суровоста и човечката нискост. Овој ѕвер направи
пекол од Македонија, но секој пат успева да ја избегне конечната казна. И, Вие
сакате да покажеме обѕир или сочувство кон него!“
Тогаш ме однесоа „да ги видам мртвите“, како што ги викаат. Влегов во
една мала зграда на чии ѕидови беа закачени фотографии што превезот на
времето ги направил речиси нејасни. Во аголот, над еден череп и скрстени
коски, голем сив сокол, со раширени крилја и отворен клун изгледаше како да
лета од ѕидот на кој висеше. Можеше да се прочита натпис близу до вратата:
„Македонска младино, придружи ни се! Не боли да умреш за твојата земја!“
Тука се фотографиите на сите великани на ВМРО од пред четириесет
години: Гуштанов, Бане Кучев, директор на училиштата во Велес; Борис
Дрангов, кој го напушти својот полк за да стане војвода на чета; Христо Матов,
поет; Михаил Дарев, доктор по право од Универзитетот во Лозана; Љубомир
Весов, адвокат и новинар; Христо Асенов, универзитетски професор; Тодор
Саев, магистер по науки.
„Паднат за слободата на Македонија“, вели мојот водич по секое име.
Правник, професор, доктор, новинар, автор – очите им гледаат во мене.
Овие се, значи, „крвавите ѕверови“, злите комитаџии чии „злосторства“ го
ужаснуваа европското јавно мислење, во чие оформување јас помогнав, кога
пред дваесет години управував со пропагандата на непријателите на Бугарија.
Пријатни и горди млади лица, некои од нив дебело покриени со бради,
во стилот на модата од пред војната, како оние на Груев и Тошев. Некои носат
само мустаќи, како Васов или Саев. Тука ме гледаат очите на младинци што
зрачат живот; тука се и темните очи на зрели мажи што минале низ тешки
патишта.
Последната рамка, која доминира над другите, зазема централно место
на ѕидот. Содржи незаборавливо лице, во стилот на Веласкез, со усни на
каменитост и решителност. Тоа е Тодор Александров, легендарниот војвода,
кој беше поглавар на поглаварите на ВМРО.
„Убиен од раката на предавник“, се чита на натписот врежан во црната
дрвена рамка.
Долго гледав во лицето на човекот кој никогаш не отстапил и не
трепнал. Тврд бил, без сомнение. Неумолив и дрско храбар на бојното поле и
во затворот, каде што сѐ уште им се испречувал на своите судии. Суров кон
сето она што е против неговата земја, неговата сенка и по поминати толку
години, сѐ уште стои над младите што му приоѓаат на ВМРО, да ги води кон
битка и кон врховната жртва. Тврд! Суров! Неумерен! Можеби. Но, дали нешто
помалку такви беа Французите, кога за да го сузбијат предавството и да
извојуваат победа од шокирана Европа, тие го воспоставија Царството на
теророт?
*

*

*

*

*

135

Со часови нѐ дрмаа до распаѓање ужасните патишта по кои се враќавме.
Во два наврати ја заобиколивме границата, каде што југословенските
бункери, поставени на високи, камени врвови по должината на границата –
која е непрекинато пространство од бодликава жица – изгледаат како зрна на
монструозна бројаница.
Огромни сенки веќе ги пополнуваа тивките долини во подножјето на
планините, запалени од заоѓачкото сонце, кога колата запре. Под стари
ореови дрвја населени со распеани врани, едно село ги креваше своите
кафеави ќеремидести покриви. За момент, пушејќи цигари „Македонија,“ кои
на усните оставаат вкус на перуника и мед, починавме под зелената свежина
на гранките.
Големецот на ВМРО нѐ чекаше таму. Му го поставив моето прашање
направо: „Од сите обвиненија што се изнесуваат против ВМРО, она кое остава
најголем впечаток во Франција е обвинението дека организацијата е во
служба и на платен список на Италија. Детали се објавуваат во Франција за тоа
колкави суми, каде и кому му се исплатени. Вчера во еден илустриран париски
весник пријател на југословенската диктатура изнесе тврдење дека во јуни
1931 година, кога се наоѓал во Бугарија, врховниот челник на ВМРО, тукушто
заминал за Италија за да ги прими лирите што му биле ставени на
располагање.“
Тој одговори: „ВМРО ја знае само Македонија и ние ќе ја ослободиме
Македонија за Македонците. Парите се македонски. Ниту еден лев не доаѓа од
странски раце. Нека лажат оние што си ја продале совеста.“
Јас му реков: „Која е целта на ВМРО? Колку и да е моќна, колку и да се
дисциплинирани и подготвени нејзините доброволци, тоа не може да очекува
дека самото ќе ја победи Југославија. Каква е ползата, тогаш, од одржување
агитација во Македонија, која само резултира со продлабочување на
страдањата на вашиот народ?“
Тој одговори: „Турците беа многу помоќни од Србите, а ВМРО беше
покревка тогаш одошто е денес. Но, таа успеа да го возбуди Балканот. Турците
беа избркани. Велат дека сме пролеале крв. Да, малку. Но, Србите пролеаја
реки. Во споредба со илјадниците мажи, жени и деца кои беа ликвидирани,
обесени, претепани до смрт, измачени до смрт, изнасилени до смрт од Србите
во изминатите четиринаесет години, што се неколку џелати, неколку
мачители, неколку српски терористи кои биле ликвидирани од ВМРО? Што се
однесува до страдањето на нашите анектирани браќа – тие ќе издржат
стопати повеќе за да бидат избавени.“
„Забележав за време на мојот престој во Белград“, му реков, „до кој
степен властите во Белград се раздразнети од постојаната активност на ВМРО
во анектирана Македонија. Тие не криеја од мене дека се на крајот на своето
трпение и дека веќе би дејствувале доколку не ги спречуваше формалното
противење на Франција. Тие ја обвинуваат Бугарија дека е таен сојузник на
ВМРО. Гостопримството што му го дава Бугарија на ВМРО, самото по себе ја
прави возможна растечката агресивност што ја манифестира Југославија. Јас
сум убеден дека се ближи денот кога таа, поради ВМРО, ќе посегне по некаков

136

вид насилен акт против Софија. Ние, Французите, по никоја цена не
посакуваме Белград да нѐ вовлече во нова светска војна.“
Тој одговори: „Доколку Белград ја посочи Бугарија како одговорна за
дејствата на ВМРО (кое не бара ништо од Бугарија, не е во нејзина служба и не
прима ништо од неа, освен засолништето што таа им го дава на сите
Македонци на нејзината територија), што можеме ние да сториме околу тоа?
Доколку Србите, под изговор дека целат да ја уништат ВМРО, се доволно луди
да ја нападнат Бугарија, тогаш дотолку полошо за Србите, и дотолку полошо
за оние што не можеле да ги сопрат.
Кога ќе дојде денот, Франција, која за својата безбедност смета на
сојузништвото со Југославија, ќе почувствува на свој грб дека Југославија не
престанала да ја ползува Франција за остварување на своите завери за
освојување и поробување.
А, доколку македонскиот народ, во својата легитимна заложба да се
ослободи, ја запали Европа, тогаш не ние, туку Европа е таа што си го посакала
тоа за себе.“
„Под кои услови ВМРО ќе престане со вооружените дејства?“
Тој одговори: „Под услов Македонија да биде слободна!“
Јас му реков: „Оној што управува со ВМРО денес и оној за кој Белград се
колне дека ќе го уништи, ќе падне како што падна Тодор Александров.“
„Колкаво значење има еден човек?“ ми одговори. „Предавникот што го
уби Тодор го направи ВМРО посилно со омразата која ја поттикна со неговото
злосторство. Водачите заминуваат, но ВМРО ќе остане додека Македонија не
биде слободна.“
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IV
ЗАД БОДЛИКАВАТА ЖИЦА
БЕВ однесен од Софија за да ја видам бугарско-југословенската граница и
бодликавата жица која д-р Радовановиќ толку ја омаловажи. Голема жолта
моторна кола збрчи пред вратата на мојот хотел пред зората и во неа ме чекаа
двајца мажи. По неколку мига врвевме со полна брзина низ улиците на
поспана Софија, насочени кон југословенската граница.
Само што ги минавме предградијата, каде што првите трамваи ја
напуштаа станицата, се чини стигнавме до планините. Оттука патот се
претвори претежно во правлива патека, положена на работ на провалија,
реките во провалијата долу блескаа како железнички шини, кои можеа да се
видат помеѓу бујните шуми и насипите од одронети карпи. Примитивните
дрвени пешачки мостови, повеќето без гелендери, нѐ носеа преку сувите
клисури, кои биле пресечени од врутоци. На нашата лева страна се искачуваа
густи шуми од даб и бука по каменитите падини. На десната страна – ниту
дрво: сите биле исечени од Турците, кои увиделе дека единствениот начин на
кој можат де се справат со комитаџиите на ВМРО е да ги исечат десетиците
илјади акри шума, во кои се криеле нивните противници.
Тишината беше апсолутна.
Неочекувана глетка наеднаш ме принуди да го зграбам својот двоглед.
Пет или шест стотини метри налево витка црна силуета се истакна пред
огненото небо; војник со шлем и зашилен бајонет.
Мојот компањон со раката покажа кон појавата.
„Српски стражар!“ рече тој суво.
Тогаш ја забележав сувата трева пред нас во тесниот ендек, кој ја
конституираше бугарско-југословенската граница.
Зад ендекот (кој беше околу половина метар широк и околу триесет
центиметри длабок) на југословенска страна е бодликавата жица.
Замислете ѕид од челик висок и широк по два метри. Замислете жива
ограда од жица, чие трње е вкрстено и превртено, толку развлечено од
железните колци што го држат, толку расфрлано и преплетено од земјата до
врвот, што ни мало кутре не може да мине. Тоа е југословенската граница.
На секои два и пол метри во средината на ѕидот има кружни отвори,
еден метар во дијаметар, два метри во длабочина, затскриени со суви
грмушки. Во центарот на секој отвор има остар врв на железен кол.
Катастрофа го исчекува оној што ќе се обиде да се протне под жиците. Шест
недели пред мојата посета, близу Гешево, една жена, на која ѝ се смачиле
тепањата и силувањата, се обидела да ја мине границата и минала два мачни
дена набиена на едно од овие шила.
Зад бодликавата жица има шест, седум или осум паралелни реда јами, а
како засилување на ѕидот е поставен шевал де фриз, длабок еден метар и
широк метар и половина.
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На секои двесте јарди поставени се сламени засолништа, големи колку
трпезариска маса. Тие се наредени да се потпираат удолу кон границата така
што им дозволуваат на војниците да ползат под засолништето од
југословенска страна и да пукаат кон бугарската страна низ две бојници на
ниво на земјата. Под секое засолниште има груб ископ. Секоја вечер, од
самрак, се распоредуваат стражари.
Од овие стражарски пунктови, помеѓу грмушките и трњето, во цик-цак
линија оди тесна патека. Цела ноќ тука демне полициско куче, кое е обучено
да го предупреди стражарот доколку некој се приближи до бодликавата жица
од која било страна на границата. Има по едно куче за секои три стражарски
пунктови.
Четири митралези се монтирани на секоја караула: три свртени кон
бугарската рамнина, а четвртиот кон анектираните села – факт што ме
замисли во однос на југословенските тврдења дека нивното население е
наклонето кон Југославија.
По должината на целата планина по чиј гребен се протега границата,
водот од бодликава жица и утврдени караули тече непрекинато. Тече преку
ридовите и долините, како и преку селата. Кај Петрич, кај Стрезимировци, кај
Извор, кај Гешево, видов куќи каде што бавчата беше во Србија, а кујната во
Бугарија. Лубениците и краставиците во овие градини беа од различна
националност. Да насади зеленчук, да посее жито, или да ја жнее жетвата,
селанецот кој останал Бугарин дури нивата му станала југословенска, мора да
добие дозвола од властите на соседниот град.
Видов гробишта пресечени на два дела од границата. Дури и гробови
каде што главата на покојниот беше сред бодликавата жица, а нозете надвор.
Видов бугарски мајки, чии деца беа во Југославија, како доаѓаат да плачат на
неколку метри од гробовите на нивните сакани, до кои им е забрането да
пријдат.
Каква величествена работа е овој мир, кога освојувачот така го сфаќа!
*

*

*

*

*

Куршум го чека секој оној што ќе се приближи на југословенската
страна до бодликавата жица, дури и тоа да е некоја стара жена или дете, кои
дошле да ги видат оддалеку своите родители, деца или сопрузи.
На 11 август 1931 година, некаде помеѓу Бесица и Несалопци, можел да
се види труп на едно мало девојче од дванаесет години, кое останало во
анектирана Македонија откако нејзините родители пребегале во Бугарија.
Трогателниот мал труп лежел четири дни на ридот, стотина метри од
бодликавата жица, на температура од четириесет степени под сенка.
Девојчето било убиено од митралез додека ѝ праќало бакнежи на мајка си,
која стоела на височинка на бугарската страна.
„Ние сме во фактичка состојба на војна со Бугарија“, ми рече
началникот на Прес-бирото во Белград.
Навистина!
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Со своите стапици, ноќни стражи, утврдени бункери чии митралези ги
вперуваат своите кожени качулки кон далечните хоризонти, ѕидот од
бодликава жица се протега повеќе од двесте милји. Секојдневно се засилува,
се усовршува, се издолжува, сѐ додека еден ден наскоро не оформи
непрекинат ѕид од Дунав до Албанија.
Под непробојни прегради од трње, скриени се полиња од ендеци со
заострени железни колци, добиени од Франција. Тие доаѓаат од фронтот кај
Шампањ, кај Вердун, кај Артоа, каде што ги штитеа хероите на Големата војна.
Денес тие поробуваат народ!
На две или три места, близу караулите, направени се тесни премини
низ бодликавата жица. Тие се затвораат со подвижни рампи и се отвораат
само за колите на странски туристи.
„Јас одбрав да минам од Југославија во Бугарија по магистрален пат“,
напиша американскиот патописец Хери Френк во изданието на „Идијанаполис
стар“ од 7 март 1932 година, „но кога пристигнав на границата најдов мрежа
од бодликава жица висока три метри, која се протегаше по должината на
целата граница. По дводневно чекање дозвола за да ја минам границата, морав
да возам уште четири дена по непроодни патишта, барајќи го единствениот
премин.“
„Дело на џинови!“ ќе речете за овој заграден простор, за ова стравотно
утврдување на една цела граница. Не! Дело на заточеници! Бодликавата жица
била растргната, стапиците и стражарските пунктови ископани, а караулите
изградени од македонското население, кое било целосно мобилизирано за
оваа работа од сите села, селца и фарми во близина на границата.
Едно пријатно утро, особено во недела, кога сите селани се збрани в
црква, пристигаат жандармите, засилени со банди од паравојски, и викаат:
„Ајде на работа! Надвор! Напред марш!“
За оние што се противат или даваат отпор, по дваесет и пет удари со
тојага, или здрав ќотек со кундаци. „Доколку имав толку банкноти од десет
динари колку што им имам удрено камшици на овие цепаници“, ми рече
полицискиот инспектор Ѓаконетиќ минатата година во Велес, „немаше да
треба да ја чекам пензијата!“
Но, инспектор Михајло Ѓаконетиќ, насмеан, пријатен, неуморно
самозадоволен, нема ништо ѕверско во него – сѐ додека се држи настрана од
Македонците.
Видов старец близу една гранична караула во регионот кај Петрич чии
раце беа целите со рани како последица на истегањето бодликава жица.
На неколку километри од Цариброд видов српски жандарми како за
забава фрлија неколку млади бугарски селани наглава во мрежата од
бодликава жица. Жртвите, со раскрвавени лица, станаа без збор.
Работејќи на стапиците кај Насалоци, видов млада девојка како беше
фрлена на земјата, здолништето ѝ беше кренато до половината, и беше
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камшикувана петнаесет пати зашто не работела доволно брзо. Додека крвта
течеше од нејзините колкови и создаваше пареа, одново почна да копа.
Видов и чув и многу други работи. Не ги видов во придружба на
Македонци или Бугари, ниту ги чув од други. Ги видов сам и со свои очи.
Впрочем, Бугарите и Македонците нема ниту да знаат дека сум бил таму дури
не ги прочитаат овие редови, ако ги прочитаат, зашто јас бев сам, како што сум
сам секогаш кога сакам да ги видам работите за себе. Така и го видов ѕидот од
жица.
Но, ѕидот од жица не е сѐ.
На сртот, кој се протега непосредно зад гребенот на кој е поставена
бодликавата жица и на растојание што варира од две до три милји од неа,
изградена е нова серија караули. Тие се распоредени на растојание од три до
четири милји и оформуваат многу помоќна одбранбена линија дури и од
бодликавата жица. Овие тврдини се опремени со по шест лесни, четири тешки
и два брзострелни митралези. Караулите крај бодликавата жица имаат
екипаж од по околу десет души, но овие на втората линија имаат гарнизони од
по дваесет и пет до четириесет војници под команда на офицер.
Неколку милји наназад, лоцирана на трета верига ридови, повисоки од
првите два, има трета утврдена линија. Распоредени во интервали од осум
милји и опремени со топови со голем дострел, овие гарнизони се екипирани со
персонал од преку сто луѓе.
Уште поназад, на четвртата линија планини, се наоѓаат дополнителни
тврдини од најмодерен вид, кои од своите височини до кои речиси и не се
приоѓа, ја чуваат оваа навистина исклучителна организација.
Од бугарските ридови, кои се близу до границата, јасно се гледаат со
голо око основните детали на првите два системи на утврдување. Со двоглед
на сончев ден може да се види целата четворна бариера од челик и армиран
бетон, која југословенскиот генералштаб ја издигнал „за да се стави крај на
упадите на доброволците на ВМРО на територијата на анкетирана
Македонија.“
Барем тоа е причината со која Белград ја правда масивната цена на овој
јавен проект, како и насилната и целосна поделба на македонскиот народ што
ја предизвикува тој. Да ја проанализираме причината. Пансрбите велат дека
ВМРО има 10.000 припадници. Оваа бројка е, секако, мошне преувеличена, но
ајде да ја прифатиме, па дури и да речеме дека има 15.000 или 20.000, што е,
напросто, лудост. Од овие неколку илјади, најголемите револуционерни чети
што имаат навлезено во анектирана Македонија немаат поминато педесет
души.
Со други зборови, се бара од нас да веруваме дека Југославија била
принудена да ги утврди своите граници на ваков колосален начин за да
спречи неколку нерегуларни чети да навлезат во регион што е окупиран од
повеќе од 50.000 војници. Доколку е вистина, какво жално признание за
слабост е тоа! Дотолку повеќе, што станува со официјалните изјави дека
Македонија е задоволна што повторно станала српска и дека комитаџиите на
ВМРО се дочекуваат со оружен оган, кога некои нивни припадници успеваат
„на среќа“ да се пробијат во анектирана Македонија?
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Но, целата работа е апсурдна! Таа е еднакво смешна како што би била
концентрација на британската флота во Ирскиот канал од страв од инвазија
на Англија од Шин Феин.
Точно е дека бодликавата жица речиси целосно ги сопре упадите на
доброволците на ВМРО во анектирана Македонија. Сега тие се принудени да ја
минуваат низ Романија и потоа да земаат воз од Белград до Скопје, Битола или
до Гевгелија. Тоа не е толку лесно.
Исто така, сосема е точно дека бодликавата жица ја преобразила српска
Македонија во еден огромен затвор, во еден неопислив пекол од насилство и
мизерија, од кој бегството повеќе не е возможно и каде што повеќе не е можно
да се влезе без посебна дозвола од југословенските власти. Темничарите на
овој затвор не одговараат никому.
Со овие очигледни и признаени вистини, кристално е јасно дека ова
стравотно утврдување на југословенската граница од Дунав до Албанија е
кренато од причини различни од оние што ги дава Белград или оние што ги
осудуваат софиските Македонци.
Вистината е дека југословенскиот генералштаб ги нема заборавено
трагичните лекции од Светската војна. Го нема заборавено бугарскиот напад
од 1915 година и општата побуна во Македонија, кои ги принудија на
катастрофално повлекување низ Албанија. Нивната барикада од бодликава
жица го прави речиси невозможен нападот одзади оној ден кога друга неволја
ќе ги ангажира на северната или на западната граница. Благодарение на
македонската фортификација, само неколку одреди на територијални
единици ќе бидат доволни да парализираат каков било бугарски напад.
*

*

*

*

*

Жална Бугарија! Таа мора да е иронично поласкана од овие колосални
подготовки против неа. Како што човек навлегува подлабоко во Бугарија,
почнува да се чуди сето ова да не е сон – огромна илузија создадена од
дезорганизираните белградски умови.
Зашто, каде се средствата за напад кон кои оваа маса жица и топови е
вперена?
Овде-онде по должината на бугарската граница, пет или шест војници и
подофицер, наоружани со пушки, екипираат поранешни турски царински
пунктови. Мизерни и распаднати се и циглите и малтерските ѕидови на овие
пунктови. За пет минути митралескиот оган на соседните југословенски
караули ќе ги преобрази во прав.
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V
ДОЛИНАТА НА ВАРДАР
ДА SИРНЕМЕ зад завесата од бодликава жица.
Она што импресионира при влегувањето во Македонија е неизмерното
спокојство и апсолутниот ред што владее тука.
Во оваа Долина на Вардар, под неумоливото сонце, кое предизвикува
црвената алувијална почва да чади, по илјадници мажи и жени се движат
беззборно, бесплачно, без ниту една од оние песни што сегде другаде се
извишува до небото. Хоризонтот до каде што допира окото е без човечки
џагор. Атмосферата се чини фиксирана во мирно осамување. Нешто што не
може да се дефинира, да се објасни, ги прави луѓето и работите тука
единствени на Земјата. Човек добива чувство дека влегува во непознат свет.
Оваа сензација никогаш не те напушта, без разлика каде одиш низ
анектираните области.
Дури и градските улици, каде што домаќинките минуваат пред
касапските дуќани, каде што групи деца одат на училиште и се враќаат
оттаму, не потсетуваат на ништо што може да се види на друго место на
Балканот. Дури и бучавата, ако можам така да се изразам, е нема.
Толпите на прошетка во вечерните часови зборуваат монотоно, како да
мрморат, а стапките сугерираат трезвено движење на панихида. Тие шетаат
под будното око на жандармите, кои со пушка преку рамо и пиштол на ремен
чекорат натаму-наваму по плочникот. Луѓето изгледаат како да се повлекле
во себе. Без разлика на која класа ѝ припаѓаат, сите Македонци што се
сретнуваат во Македонија, од Охрид до Битола, од Велес до Гевгелија, во
градовите и селата, се исти.
„Тие се како сиромави селани на посета кај богати роднини“, ми рече
еден млад лекар во Скопје. Држењето на овие луѓе, кои тој очекувал да бидат
полни со живот, го оставило зачуден.
Македонија, која толку долго беше поле за агитација и насилство, денес
почива во Pax Serbiana.
*

*

*

*

*

Во Ниш вагоните на меѓународниот воз, кои веќе беа прегледани пред
заминувањето од Белград, повторно беа проверувани до најситен детаљ.
Пасошите беа повторно проверени со најдетално внимание. Што се однесува
до багажот, еден час по нашето заминување од Ниш патниците во кабината до
мојата, Евреи од Солун, сѐ уште липаа од гнев поради катастрофата што ги
снашла нивните патни торби.
А, она што нѐ снајде во Ниш не беше ништо во споредба со она што нѐ
чекаше во Лесковац! Жените во колата од третата класа беа половина
расоблечени. Мажите мораа да си ги соблекуваат чевлите.
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Железниците, како и во Хрватска, се под стража на војската, но крајно
пожестоко. Стражарите насекаде се забележливи, а некои се надвор од
видикот, затоа што се кријат зад грмушките на приодот до возовите. На секој
чекор на тесните патишта што го пресечуваат живото зеленило на рамницата
се појавуваат коњаници, напредувајќи двајца по двајца како патроли во време
на војна.
Од Лесковац до Скопје, од Велес до Битола или од Штип до Охрид,
сигурно имам видено стотина масивни жандарми како јаваат игриви мали
коњчиња со своите карабини положени во самарот пред нив.
Децата и старците се поклонуваат ниско кога минуваат покрај нив.
Само старите жени понекогаш ги вртат главите. Близу Прибој двајца млади
момци избегаа во блиската нива откако ги здогледаа сиво-кафеавите
униформи. Коњаниците се дадоа во потера и, откако ги фатија, почнаа да ги
тепаат младите со камшиците преку лицата поради нивното сомнително
поведение.
*

*

*

*

*

„Ќе сториме сѐ што можеме за да Ви ја олесниме истрагата во Јужна
Србија!“ ми беше ветил д-р Радовановиќ.
Тој си го одржа зборот.
Моето доаѓање секаде беше најавено. На сите станици во Ниш посебни
комесари беа самото олицетворение на љубезноста кога ми го проверуваа
пасошот. Моите куферчиња не беа пребарувани и, како резултат на тоа, кај
моите сопатници, чии џебови дури беа превртувани, ова зачна огромна почит
кон мојата личност.
Во Скопје ме презеде г. Јовановиќ, претставник на Прес-бирото.
Претходната ноќ телефонски му се јавил Радовановиќ. Тој и неговите другари
не ме оставија сам ниту миг. Ми беше презентирана толпа љубезни луѓе,
цивили и воeни лица, и го имав задоволството да ги сретнувам на секој чекор.
Ме придружуваа до џамијата, каде што мислев дека сум сам; до старите
македонски четврти, места што изгледаа несоодветни за нивните занимања;
дури и до француските гробишта, на три милји од градот, каде што без мене
тие сигурно никогаш не би пошле.
Меѓутоа, јас не останав долго под нивен надзор. Вечерта на
четиринаесетти јули една ужасна бура ме задржа до доцна во куќата на Сесил
Фарнсис на улица „Петар Први“. Кога заврна најсилно инсистирав дека ми
дошло времето да заминам. Немаше повеќе причина за двоумење. Закрилата
ми заврши, зашто дури и електричната мрежа беше исклучена од страв од
несреќа, а моите верни придружници беа принудени да бараат засолниште.
Мојот водич, кој ќе остане анонимен, ме одведе во куќа во која мајката
негуваше едно девојче од десет или дванаесет години. Дознав дека ова
детенце, откако ненадејно било фатено како зборува бугарски со својата
другарка, било врзано за клупа пред целиот клас и тепано дури не почнало да
крвави. Нејзиниот задник, нејзините колкови и нејзините копани беа
прекриени со масивни рани. Едвај можеше да оди и плачеше од болка кога
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седнуваше. Меѓутоа, била предупредена дека доколку испушти настава или
задоцни на училиште, нејзината казна ќе биде повторена.
„Спроведувате ли телесни казни во вашите училишта?“ го прашав
Јовановиќ идната вечер во „Гранд кафе.“
„Никогаш!“ одговори тој. „Да не мислите дека сме Германци?“
„Господине“, ми рече таткото на ранетото девојче кога се подготвував
да си заминам од нивниот дом, „гледате како постапуваат со нашите деца!
Кога жена Македонка влегува во жандармериска станица, таа се прифаќа како
проститутка; српски службеник што добива кредит од македонски трговец,
никогаш не се раздолжува, а доколку Македонецот си ја побара наплатата,
добива само неволја; нашите селани се задушуваат од товарот на даноците, а
доколку задоцнат со исплатата и за ден, имотите им се конфискуваат и тие се
исфрлаат на улица. На овчарите што одат в планина им се дозволува да земат
производи за само еден ден; и секој ден еден од нив мора да се спушта за
снабдување со производи за да даде извештај за тоа што виделе, што
слушнале и што имаат намера да работат во текот на претстојниот ден тој и
неговите компањони. Нашите писма се отвораат, нашите деца се испрашуваат
на училиште за тоа што се работи во нивните домови; немаме дури ни
слобода да се движиме од село во село без дозвола. Но, нашиот народ никогаш
не ѝ бил поверен на Македонија! Кога таа конечно ќе им се сврти на Србите,
нашата одмазда ќе биде еднакво безмилосна како правдата на Господ Бог.“
„Тоа што Ви го кажал човекот“, ми рече еден Французин (чиј долг
престој во Македонија го запознал со природата на нештата), „е, за жал,
вистина. Нема збор што не е точен. Ништо не може да ви го покаже
крволочниот режим заведен од српската администрација врз македонското
население. Ги знаев башибозуците. Тие беа јагниња во споредба со Србите!“
Таткото на малото девојче ме однесе сред бурата до крајот на турскиот
град на другата страна на Вардар. Ме однесе во домот на луѓе чија адреса ми
беше дадена во францускиот конзулат од еден од гостите што престојуваа
таму.
„Господе Боже, господине“, рече жената додека влегувавме, „отидовме
јабана ако некој ве видел дека влегувате тука.“
Таа и нејзиниот сопруг ме гледаа љубопитно во светлината на ламба
што трепкаше и стоеше во ќошот на масата. Тие беа изненадени од овој
„франски“, кој не стравуваше од полицијата. Ми поставуваа прашања. „Ќе
одите ли во Велес? Во Штип? Во Неготино? Во Битола? Ќе Ве примат добро,
зашто Србите стравуваат од Французите, но нема ништо да видите?“
Мажот болно куцаше и неговите педесет години изгледаа како
седумдесет. Нозете му биле скршени со кундак во затворот каде што
отслужувал двегодишна казна само затоа што неговиот брат пребегал од
Македонија. Во затворот бил принуден да полира моливи и метални
перодршки. Морал да полира по илјада секој ден и не му било дозволувано да
спие дури не ја исполни квотата. Двапати неделно, среде ноќ, жандармите го
носеле во занданата за мачење, каде што секој затвореник добивал по дваесет
и пет удари со стап по табаните и преку рацете, кои претходно биле киснати
во топла вода по час и половина.
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Храната се состоела од еден килограм црн леб дневно и две чаши вода
напладне. Синџирот со кој му биле оковани нозете тежел дваесет килограми.
Неговите деформирани стапала и раце покажуваа стравотни лузни.
Скршените нозе се сплеле над колената, зашто заздравеле без да бидат
наместени, па се пробиваа преку неговата кожа.
Човекот што ми ја даде адресата на овие кутри луѓе утредента ме
праша што мислам за сето тоа. „Доколку не беше толку опасно за нив, ќе Ви
дадев уште десет или дваесет такви адреси“, ми рече. „Од сите оние што одат в
затвор, оние што излегле живи се во иста таква состојба, а оние другите, кои
се барем половина, завршуваат во масовна гробница. Тоа што се случува во
овие ‘куќи на смртта,’ како што ги нарекуваат Македонците, е незамисливо.
Но, може да направите мошне добра претпоставка доколку сте виделе
осомничен човек што се вратил од испитување од полициски магистрат.
Видов обвинет во Охрид кому му биле ‘запечатени’ одводните канали, и
предниот и задниот, и три дена бил принуден да јаде огромни количества
храна. Завивал од болка, но не признал ништо – ама, тоа не е ни важно, зашто
веројатно немал што да признае. Потоа го тепале додека не паднал во несвест
и додека не му беше останал ниту заб во предниот дел на устата.“
Д-р Трумбиќ, поранешен министер за надворешни работи на Србија,
Стефаниќ и Меслиќ, во Белград, како и висок претставник на српската
опозиција со кого вечерав во Земун, ми пренесоа такви детали за казненопоправниот систем, што бев подготвен да чујам сѐ.
„Доколку излезе во јавност“, ми рекоа, „она што се случува во нашите
затвори, стравотен плач ќе одекне низ цела Европа. Просториите на
истражните органи се зандани за измачување. Затворите се пеколи за
страдање и срамота. Илјадници човечки суштества, мажи и жени, дури и деца,
се измачуваат таму и безнадежно страдаат. Политичките затвореници се
трупаат во ќелии што се премногу мали за да дозволат какво било движење и
се оставаат таму со недели во атмосфера во која не се дише, со нивниот
сопствен измет до глуждовите. Од ќелиите ги вадат само за да ги одведат на
тепање до смрт или за да ги подложат на некакви срамни насилства. Влашката
грозотија, заради која Турците толку многу беа прекорувани, е омилениот
метод откако ќе пропаднат сите други обиди за изнудување признание. Дури
и старци и жени се изложуваат на неа.“
*

*

*

*

*

Српскиот јазик е официјален во училиштата, но дома децата зборуваат
бугарски со нивните родители, зашто родителите не знаат друг јазик. Но, кој
јазик ги обликува нивните души и нивните тајни личности? Кој од двата
јазици го ползуваат кога размислуваат или кога си зборуваат на себе? Оној на
своите мајки или оној на своите даскали?
Сите Македонци беа принудени да ги србизираат своите презимиња,
менувајќи го завршокот од „-ов“ во „-иќ“. Од едниот до другиот крај на земјата,
сите траги на „македонштината“ се исчезнати; фирмите на дуќаните,
менијата, посветите на гробовите, сите се на српски. Нема да најдете весник,
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списание, книга, памфлет или посвета на бугарски јазик низ цела Македонија.
А, пред петнаесет години тоа беше единствениот јазик што се зборуваше таму.
Молњевитата брзина на ваквата промена можеби се должи на ентузијазмот
кон Србија, но не може да биде целосно без влијание на тоа што дури и
најмала бугарска буква може да го чини нејзиниот автор од шест месеци до
пет години затвор, и извесен број стапови по табаните пред, за време и по
отслужувањето на казната.
„Лојалноста“ на Македонците е беспрекорна. Нивната почит кон оние
што имаат и најмал авторитет е трогателен. Тие гласно ја изразуваат својата
радост што станале „одново Срби“.
Но, оваа лојалност, оваа почит и оваа радост стануваат малку иронични
кога човек открива што кријат тие.
„Никој не треба да им проповеда омраза кон Србите на нашите
сонародници“, ми велеа македонските бегалци во Бугарија. „Тие само треба да
си ги отворат очите за да бидат исполнети со неа.“
Ова е вистина.
Од Македонија се вратив избезумен, револтиран и згрозен од она што
го видов таму благодарение на моите истражувачки методи, кои ми
овозможија да стасам до посебни информации, и покрај огромните напори на
српските агенти да ме попречат во мојата потрага по вистината.
Јас сум Французин кој длабоко ја љуби Србија и кој ја докажува оваа
љубов на дело дваесет години, меѓутоа јас недвосмислено тврдам дека
службениците, судиите, свештениците и полицајците што ја претставуваат
Југославија во Македонија се срам за својата нација.
Пред моето одење до самото место на настанот и моето лично
посведочување, одбивав да ја прифатам вистинитоста на обвинувањата
изречени од македонските организации во Бугарија против српските власти
во Македонија.
Но, сега знам дека нивните обвинувања не содржеа ни збор што не
беше вистинит. Сите тврдења за злостор, насилство, деспотизам и
неморалност, кои успеав да ги потврдам, без исклучок се вистина.
Материјално и морално анектираниот народ незамисливо се толчи, се
пљачкосува и се измачува. И, немаат можност за доаѓање до правда или
добивање помош или заштита.
Во Македонија Србите конфискуваат, затвораат, измачуваат, силуваат и
ликвидираат, постојано, сталожено и одвратно.
Минатиот август на Топчидер еден француски претставник, чие име, за
жал, не можам да го откријам, ми рече: „Таму го испраќаат џганот на
југословенската администрација, сите оние што се покажале како невозможни
да се приспособат или да се одржуваат на друго место. Југословенските власти
во Македонија се толпа крадци, садисти и изнудувачи. Нивната неукост,
нивната суетност и неморал се незамисливи.“
*

*

*

*

*

Еве уште неколку работи што ги видов во Македонија.
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На една улица со многу сообраќај во Битола слушнав гласен плач кој
излегуваше од прозорецот на едно основно училиште. Двајца учители тепаа
половина дузина млади момчиња и се обидуваа да ги врзат за клупите.
„Валкани Бугари!“ извикуваа учителите. „Синови на македонски
крмаци! Ќе ве научам, бре, јас да зборувате српски!“
Со мене тогаш беше еден хрватски поручник од Загреб. „Тоа што овие
типови го прават тука, сакаат да ни го направат и нам“, рече тој. „Ѓаволи се
тоа, не луѓе!“
Близу селото Орашац, помеѓу Куманово и Ново Село, видов селанец
закачен на дрво, со спуштени панталони. Неговото лице, грбот и стомакот беа
облеани со крв. Тројца жандарми и еден подофицер стоеја околу него. Четврти
жандарм излезе од куќата. Во рацете носеше мачка во вреќа. Ја врзаа мачката
над колениците на селанецот и му ги кренаа панталоните, навлекувајќи ги
преку разбеснетата мачка. Целото село – мажи, жени и деца – гледаше немо.
Човекот врескаше во агонија, дури месото му беше распарчувано од здивениот
ѕвер.
„Да се тргнеме оттука!“ ми рече Французинот што ме однесе таму со
својот автомобил. „Доколку интервенираме, тие ќе го пуштат, но ќе му го
разнесат мозокот штом заминеме.“
Во 1915 година, кога војските на Белград се повлекуваа поразени накај
Албанија, по двегодишна окупација на Македонија, Македонците им се
нафрлуваа на ранетите и на заостанатите војници. Тоа беа ужасни репресалии.
Јас бев меѓу оние што ги осудуваа пред светот. Денес, откако го видов она што
го видов, повеќе немам сила да се држам до мојот претходен став.
Во 1918 година, кога Македонија стана српска покраина, во неа имаше
повеќе од 700 цркви; 86 гимназии или виши училишта, со 2.800 студенти и
460 професори; 556 основни училишта со 33.000 ученици и 850 учители.
Манастирите и црквите содржеа непроценливи богатства – плодови на
илјадагодишната македонска култура и мисла.
Црквите, манастирите и училиштата беа конфискувани, сите
свештеници и сите учители избркани, затворени или протерани во Стара
Србија. Црквите и манастирите, кои ги почитуваа дури и Турците, беа целосно
ограбени.
Во Скопје, во Штип и во Велес, како и во дваесет села околу овие
градови и во областите на Охрид и Гевгелија, најдов српски учители во
училиштата и српски свештеници во црквите. Кога ги прашував вторите за
тоа што се случило со одредена скапоцена икона, статуа или дрворез, чие
постоење ми беше познато од претходно, ми одговараа без исклучок: „Тие беа
испратени во Белград.“
На сите гробишта и во сите цркви на анектирана Македонија Белград
ги има отстрането сите бугарски записи и посвети од олтарите, од ѕидовите и
од гробовите. Во многу случаи тие ги беа испразниле гробовите и криптите од
нивните содржини.
Во Скопје, на пример, од црквата „Свети Димитрија“ биле откорнати
преку четириесет посмртни остатоци.
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„Што сторија со нив?“ го прашав асистентот на г. Јовановиќ кога ме
водеше низ црквата.
„Тие беа фрлени во Вардар“, одговори тој.
Во Велес бугарските офицери што паднале за време на последните
битки на француско-српската офанзива во септември 1918 година, биле
погребани во црквата „Свети Пантелејмон“. Нивните мошти биле ексхумирани
и фрлени во купови ѓубре.
Ги видов гробиштата во Штип, на Криволак, во Велес, во Кратово и во
Охрид, каде што сите македонски надгробни споменици биле пљачкосани,
имињата и посветите на бугарски јазик биле избришани, а сите спомен-плочи
– искорнати и искршени. Овие места на вечна почивка сега потсетуваат на
урнатини.
Едно од најгласните тврдења на пансрпската пропаганда беше околу
државните проекти за санитарните услови и хигиената.
„Во Македонија, каде што маларијата, тифусот и најгнасните венерични
заболувања беснееја, каде што целото население стагнираше во неукост и
нечистотија“, ми рече д-р Радовановиќ, „ние создадовме еден од најздравите и
најпросперитетни региони во цела Европа, благодарение на милионите што
Франција дарежливо ни ги авансира.“
Она што го видов беше мошне поинакво.
Во Скопје, на пример, стотици милиони динари имаат отидено за
изградбата на колосално воено казино, поголемо од париското Cercle des
Armeés de Terre et de Mer. Изградени се огромни филијали на белградската
Народна банка и луксузни вили за службеници и офицери. Но, облаци од
комарци сѐ уште се размножуваат од тињата на Вардар, од канализациските
отвори и од безбројните стагнантни вирови што се расфрлани по стариот град
и неговите предградија. Центарот на Скопје е релативно чист, но старите
квартови, каде што преку педесет илјади луѓе се збиени еден до друг, никогаш
не се прскаат, никогаш не се метат и остануваат покриени со отпад. Прекрасен
„Институт за истражување и профилактика“ се наоѓа зад железничката
станица. Видов орди заболени од сифилис, маларија, белодробни болести,
како и жени и деца во последен стадиум на изнемоштеност и анемија, како се
редат пред вратите на овој Институт. Персоналот беше посветен, просториите
пространи, но опремата беше жално неефикасна и нечиста. Видов постелнини
што не беа променети по петнаесет дена. Имаше недостиг дури и од
дезинфекциски средства и кинин.
„Нема пари!“ ми рече директорот. Во Велес, Штип, Ново Село, Градско и
насекаде по долините на Вардар, општиот морталитет од маларија и
туберкулоза и бројот на заболени од сифилис е вознемирувачки. Мизеријата
на селаните, на работниците, дури и на трговците, ја надвладува мечтата.
Водата за пиење насекаде е загадена од најгнасни нечистотии.
Заминав од Скопје, најавувајќи му на Јовановиќ дека одам за Битола, од
каде што со кола ќе поминам до Охрид. Се надевав дека на овој начин ќе се
ослободам од официјалната придружба.
Меѓутоа, премногу очекував. Не бев во мојот хотел во Велес ни цели пет
минути кога инспекторот на полицијата Ѓаконетиќ ме поздрави на прагот.
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Разузнавачката служба во Македонија функционира беспрекорно! Ѓаконетиќ
беше шармантен човек. Подоцна ме одведе во неговата работна просторија и
ми раскажа за неговите кампањи против комитаџиите на ВМРО.
„Уште ли доаѓаат во Велес?“
„Со последните се пресметавме пред три години близу селото
Казибегово“, одговори тој. „Четиринаесет мажи и две жени. Добри парчиња
месо беа девојките. Ни правеа друштво цела ноќ!“
„Тоа мора да било забавно!“ реков тактично, но иронично.
„О да! Изутрината, кога требаше да тргнеме, тие не можеа да станат.
Ама, имаме лек за тоа! Неколку камшика по задницата и потрчаа како кози!
Но, главната работа беше да ги натераме тие валкани пци да
проговорат. Можеш да се обложиш дека не дошле дури од Бугарија без да
бидат криени и помагани по пат. Сакавме да ги дознаеме имињата и адресите
на нивните другари.
Верувајте ми, господине, пробавме сѐ: железна жица свиткана околу
главата и колената со стап, палците на нозете столчени со чекан. Реткост е
некој да не признае пред да дојдеме до другото стапало. Тоа е уште подобро од
она со забите! Знаете за што зборувам. Оди вака! Го ставате човекот на стол со
главата врзана за потпирачот за грб. Му ја ја отворате устата и дупчите еден,
два, три заба. Имам видено карпи од луѓе како паѓаат во несвест на вториот
заб! На третиот ќе ви кажат сѐ што сакате да знаете. Вреди повеќе од педесет
стапа.
Но, оваа последна банда што ја фативме, просто, не кажа збор. Не,
господине! Ќе дадеа знак да запреме, а кога запиравме повторно не кажуваа
ништо. Жените беа најлоши! Издупчивме четири заба, два предни и два задни.
Малку побледеа, но тоа беше сѐ. Едната ми плукна в лице! Можев да ја убијам!
Сакав да ги ставам на запален јаглен, како што г. Лазиќ нѐ научи близу
Кратово.
Па, одеднаш, го најдов ова.“
Прочепка во една фиока и од неа извади еден стар за’рѓан жилет.
„Со ова за два часа ги натерав валканите пци да издадат преку дваесет
предавници – селани, овчари, жени, дури и деца! Немав време да запишам сѐ.
Кажете му на мисје Чјапе* за овој метод кога ќе се вратите во Франција, ќе му
биде корисен.“
Одеднаш сето она што ми беше речено во Загреб, во Софија и во Белград, за
истражните процедури во српските затвори, ми се врати од сеќавањето. Се
присетив на исказите за исечените уши и носеви, за тепањето преку дланките
и табаните, за откорнувањето брадавици на градите со клешти, за
изопачувањето на гениталиите, за притискањето на вжештени железни
прачки во бедрата и под петиците.
Му ги наведов овие работи на инспекторот.
* Старешина на француската полиција во Париз.
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Тој се засмеа. „Господе Боже, не, господине. Моравме да правиме уште
полошо. Зарем мислите дека на момок чии палци на нозете му се смачкани и
кој бил удрен со Божја молња по неговите заби, му е гајле за такво нешто.
Ги натрупав сите онде во ќошот, сосема голи, а едниот од нив пред
мене, со раширени нозе и дваесеткилограмски тегови на двете стапала… Јас
седев каде што сте Вие.
‘Не сакаш да зборуваш?’ реков.
Секој пат кога ја ќе ја свртеше главата за ‘не,’ наредникот му врзуваше
по една тупаница или по носот или по очите, додека јас напредував по една
бразда со мојот стол. На третата бразда бев доволно близу да го допрам.
‘Го гледаш овој жилет? Доколку одбиеш да одговориш, ќе го употребам
на тебе. А, потоа – бесилка! Но, ако ни кажеш од каде си дошол, кој те згрижил
и кој те известувал додека патуваше, ќе те згрижиме и ќе те ослободиме.
Разбираш?’
Прво го прорежав двапати преку слабината. Прозборе кога се фатив за
жилетот по вторпат – две страници.“
„И потоа ги ослободивте?“
Се слушнав себеси како ги изговарам зборовите на човек фатен во
гнасен кошмар.
Мојот пријател пред мене се засмеа. „Дали ги ослободивме? Па, што
мислите! Кога првиот кажа сѐ што има да каже, го однесоа долу ‘кај докторот’.
На вратата му ставија јаже околу вратот и го обесија на дрво пред една мала
кафетерија таму на плоштадот. Сите четиринаесет отидоа така.
Ова Ве вознемирува, а? Гледам дека не ги знаете овие валкани пци! Тие
убија дузина наши луѓе, а во Кратово и во Крупиште запалија куќи на наши
српски колонисти сосе луѓето. Комитаџиите на ВМРО! Штета е за јажето кога
ги бесиме! Куршум во стомакот, два или три кундака по главата, тоа е сѐ што
вредат! Тие се ѕверови, ништо не вредат.“
„А, двете жени?“ прашав. „Тие умреа без да признаат?“
„Без да признаат? Ах! Ви гарантирам дека не ни требаше многу за да ги
средиме. Им ја дадовме свеќата.“
Значи, вистина беше! Овој гнасен злочин за кој ми кажа д-р Трумбиќ во
Загреб и професор П------ во Белград.
„Па, да, свеќата!“ продолжи Ѓаконетиќ. „Нормално, првин ја
предупредуваме жената. Доколку продолжува да трае, ја стануваат на нозе,
палат свеќа или добра запалка и го креваат пламенот малку по малку дури не
ѝ се пикне во гениталиите.“
„И тогаш?“
„И тогаш на бесилка со другите. Ама, немаме видено комитаџија
оттогаш во оваа област, ниту еден. Знаат што ги чека. Подофицерот може да
оди сам дури до Караслар, по напуштени патишта, безбеден како да е на
терасата на Калемегдан.“
Поразговарав со овој потстарешина, г. Николиќ. И тој беше полн со
„информации“.
„Имате ли намера да го посетите Кратово?“ ме праша. „Кога ќе стигнете
таму, одете да го видите поручник Мина. Тој е ветеран на војските на крал
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Петар, кој се осмелил да оди сам во реон полн со револуционери и
предавници. Вистински Србин! Тој имал дваесетина свои другари во Кратово.
Ги сместил таму во напуштените куќи и поседи. Г. Јовановиќ не Ви раскажал
за браковите, не? Ах! Мора да чуете. Тоа е една од работите за кои Неговото
Височество го пофали Мина.
Мина и неговите другари ергени во Кратово не можеле да најдат жени
за мажење, зашто жените не сакале да се мажат за Срби. Но, тоа не траело
долго! Една недела Мина ги собрал сите од селото и им рекол на своите
другари да си одберат жени. Тие одбрале единаесет жени чии мажи избегале
за Бугарија и кои плачеле дека веќе биле мажени.
„Јас ги поништувам вашите бракови!’ рекол Мина. Тие одбиле. Па, Мина
ги врзал за клупи. Нивните идни сопрузи ги пердашеле сѐ додека тие веќе не
можеле ни да плачат. Тогаш Мина ги предупредил дека ги чека истото идната
недела, и секоја недела потоа, дури не се предадат.
Три недели Мина ги пердашел вака и тогаш конечно тие рекле: ‘Да.’
Тогаш Мина наредил да дојде свештеник од Србија и браковите биле
склучени.“
Сретнав една од „премажените“ жени. Си играше на прагот со синот од
нејзиниот српски сопруг, фино момче од три или четири години. Таа
покажуваше таква топлина кон него што јас, знаејќи ја нејзината историја, се
најдов запрепастен.
На моето прашање таа ми одговори: „Јас сакам син ми да ме сака толку
многу, што јас, жива или мртва, ќе бидам таа што ќе му ја нанишани пушката
на денот на нашето ослободување.“
*

*

*

*

*

„Мора верно да пренесете сѐ што ќе видите“, ми рече во Белград д-р
Радовановиќ. „Ние не се плашиме од вистината!“
Го прифатив предизвикот на пансрбите. Бев, видов, слушнав.
Сега му кажувам на светот.
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I
МРШОЈАДЦИТЕ
ОД СИТЕ нации поразени во Големата војна, никоја не беше толку грубо
третирана како Унгарија. Казната што ѝ беше изречена во разврската на
Војната беше смртна казна.
Пространството на кралството беше смалено од 282.870 квадратни
километри на 91.114; населението од 19.000.000 се намали на 8.000.000.
Романи-ја од неа зеде 102.787 квадратни километри и 5.270.000 жители, од
кои 2.820.000 нероманци; Чехословачка зеде 62.937 квадратни километри и
3.600.000 жители, од кои помалку од 20.000 беа Чеси; Србија доби 20.956
квадратни километри и 1.600.000 жители (не вклучувајќи ја Хрватска), од кои
само 360.000 беа Срби.
Унгарија загуби две третини од своето обработливо земјиште; четири
петтини од своите рудници за железо и јаглен; сите свои ископини на сол и
рудници за бакар; три четвртини од шумите и лозјата; две третини од
стоката; магистралните железници и најдоброто од возниот парк. Во прилог
на сето ова, исчезнаа и сите нејзини хидроелектрични ресурси како последица
на приклучувањето на нејзините планински области и врутоци на Чешка и на
Романија.
За да се заврши катастрофата и таа непоправливо да се онеспособи за
војна, Чесите средија Бургенланд (5.055 квадратни километри со 400.000
жители, од кои 250.000 неавстријци) да ѝ биде предаден на Австрија.
Никогаш од поделбата на Полска наваму еден народ не бил толку
распарчен.
„Не смееме да имаме милост за Унгарија“, рече Андре Тадрју, кој
заседаваше со поткомисијата задолжена за воспоставување на мировните
услови. Со овие зборови доверливиот соработник на Клеменсо го изрази
едноглас-ното чувство на сојузничките нации. Унгарија, повеќе од која било
друга држ-ава, беше сметана за одговорна за војната, и гроф Тижа, унгарскиот
премиер во 1914 година, беше прогласен за главен виновник за европската
катастрофа.
Никој повеќе од грофот не беше презрен и омразен од страна на сојузниците. Злогласна бура се крена од едниот до другиот крај на светот кога д-р
Бенеш го објави својот прочуен памфлет во Париз во 1917 година, насловен:
„Да се уништи Австо-Унгарија“. Во тој памфлет Бенеш откри дека човекот што
ја изнудил војната за време на трагичниот Совет во Виена на 8 јули 1914
година бил Тижа. Со тој памфлет судбината на Унгарија беше запечатена.
Сѐ уште ми е пред очи глетката на д-р Бенеш во канцеларијата на г.
Едгар Роел*, коментирајќи ги суштинските пасуси на својата брошура,
наведувајќи ги изворите на своите сознанија, притоа насилно осудувајќи го
* Одговорниот уредник за вести од светот при „Le Temps“.
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менталитетот на човекот кому тој му извршуваше морален атентат.
Чесите треба да му кренат бројни споменици на д-р Бенеш, зашто
неговиот јазик и неговото перо им ја добија војната, во која други се бореа за
нив.
Неколку недели по објавата на памфлетот на д-р Бенеш, Таке Јонеску,
претседателот на романскиот Совет, ги поддржа тврдењата изнесени во него,
велејќи дека и тој поседува докази дека гроф Тижа е одговорен за војната.
Последниот удар кон унгарскиот државник беше резервиран за Србите,
кои открија неверојатен детаљ, дека гроф Тижа бил оној што го подготвил, а
неговата полиција таа што го извршила атентатот во Сараево.
„Пројавените симпатии на Надвојводата кон Чесите“, објаснија Србите,
„и неговиот брак со чешката грофица Хохенберг, го направија Франц
Фердинанд одвратен за унгарските власти. Убеден дека идниот австриски
император и крал на Унгарија ќе ги жртвува интересите и приматот на
Унгарија во корист на оние на неговите чешки протежеа, гроф Тижа одлучил
дека тој никогаш не треба да се крене до престолот. Оттука, со цел да им ја
олесни задачата на атентаторите, тој им дал контраинструкции на властите
во Сараево, кои резултираа со несериозност на обезбедувањето на царскиот
пар и го овозможија успехот на нападот на Гаврило Принцип“.
Во моментот кога г. Весниќ, српскиот министер во Париз, го ширеше
ова ужасно обвинение кај сите оние што беа подготвени да го слушнат,
мастилото едвај беше исушено на хартијата на која полковник Драгутин
Димитријевиќ – Апис, поранешниот началник на Разузнавачката служба на
српскиот генералштаб, во неговата ќелија во Солун ги напиша овие грозни
зборови: „Јас, со сета гордост, бев оној што ја посака и што ја оствари, во
согласност со моите претпоставени, смртта на Австриецот.“
Вистината за уделот на гроф Тижа во одговорноста за Војната е
опишана во продолжение. Гроф Тижа не бил примен од императорот Франц
Јозеф дури до 30 јуни 1914 година, два дена по убиството во Сараево, кога
вториот го информирал дека австрискиот министер за надворешни работи,
гроф Берхтолд, решил да го исползува моментот за да се пресмета со Србија.
Тижа формално се противел на проектот во име на Унгарија. Тој верувал дека
неговата реализација неизбежно би испровоцирала интервенција од Русија и
на тој начин би започнал европски конфликт.
Во меморандум до Императорот, чиј текст фигурира во „Црвената
книга“ публикувана од австриската револуционерна влада, Тижа повторно на
1 јули го изразил своето противење:
„Јас не сокрив од гроф Берхтолд, со кого дискутирав за тоа“ напишал
тој, „дека сметам дека проектот е фатална грешка и дека немам намера да
учествувам во него. Како прво, нема доволно докази дека е Србија виновна за
атентатот во Сараево за да ја прогласиме за одговорна и, доколку
испровоцираме војна по помирувачкиот одговор на Белград, целиот свет ќе нѐ
смета за нарушители на мирот и на тој начин ние ќе влеземе во војната под
најнеповолни околности.“
На 2 јули 1914 година гроф Тижа на исти тон зборувал и со германскиот
амбасадор Чиршки.
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На 7 јули, на Советот свикан за дозволување итна воена акција против
Србија, гроф Берхтолд објавил дека му пишал на германскиот Кајзер,
најавувајќи му ги своите намери, и дека Кајзерот дал целосно одобрение. Сѐ
уште Тижа не бил задоволен и уште еднаш се кренал во жесток протест
против австрискиот проект:
„Никогаш нема да се согласам“, негодувал тој, „на наша агресија врз
Србија, без претходни дипломатски преговори, иако ми се чини дека
спротивното е договорено во Берлин.“
Ова противење за последен пат било повторено од Тижа на 8 јули 1914
година, во втор меморандум до императорот.
Следниот ден, 9 јули, во Будимпешта унгарските министри едногласно
го одобриле дејствувањето на својот челник и го повикале да апелира за
умереност во Виена со сета своја сила. Меѓутоа, на 14 јули Тижа одеднаш
капитулирал и се подредил на мнението на гроф Берхтолд. На тој ден Тижа ја
одобрил телеграмата до Србија со ултиматумот кој подоцна ја отпочна
Војната.
За ова конвертитство има бројни толкувања.
Вистинските причини за промената на ставот на Тижа беа откриени по
унгарската револуција преку објавувањето на некои документи од тајниот
архив на руската влада.
Два мотиви го довеле Тижа до промена на неговиот став: веста дека
руската мобилизација веќе била отпочната (и денес е познато дека оваа вест
била точна) и циркуларната депеша со која Сазонов ги информирал сите
влади во името на Цар Николај II, „дека Русија однапред ги одбива сите мерки
за помирување што ќе бидат упатени кон Петроград.“
Оттогаш Унгарија повеќе немала избор. Таа била принудена да покаже
солидарност со Австрија и со Германија, како нејзини единствени сојузници
кон целта да ја брани својата територија загрозена од непосредната руска инвазија.
Но, дури и тогаш Тижа пристапил само под услов сите сили да бидат известени дека во никој случај Австро-Унгарија нема намера да анектира дел од
територијата на поразена Србија. Оваа известување, точно е, никогаш не се
случи или како производ на искрен пропуст или како намера на Балаплац, но
текстот што беше пронајден во архивите на Виена не дава простор за сомневање во вистината на гестот.
Бенеш лажел во 1917 година, кога тврдеше дека Тижа бил одговорен за
Војната. Србите, кои ја делат одговорноста со Сазонов за посакувањето,
подготвувањето и извршувањето на атентатот во Сараево, лажеле уште
посрамно кога го обвинија унгарскиот премиер дека тој лично го организирал
атентатот.
Осудата, која беше поттикната во светот од овие две инсинуации, ја
парализира одбраната на Унгарија во Трианон против алчноста на нејзините
чешки, романски и српски соседи.
Ексцесите на оние што ја распарчија Унгарија беа дотолку свирепи, а
лагите и изговорите толку воочливи, што кога Соединетите Држави го
потпишаа својот засебен мировен договор со Унгарија (тие не беа учесници во
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спогодбата во Трианон), тие го тоа сторија без да ги земат предвид нејзините
нови граници.
Оттука може да се признае дека на Унгарија ѝ било судено во атмосфера
на лажење и поради тоа немаше човек во сојузничките држави што не
аплаудираше на нејзиното урнисување. Апелите за умереност на
неколкутемина што го предвидоа економскиот колапс и европската
катастрофа која неизбежно мораше да следува, беа задушени во општата
апатија и антипатија.
Генералниот став во Европа денес е дека Унгарија само ја доживеала
судбината што таа би им ја приредила на други. Со кое право Унгарија денес
протестира дека како производ на мировната спогодба нејзините населенија
биле ставени под туѓа доминација? Зарем не беше таа што го отпочна касапењето во 1914 година, кога се обиде да ја анектира Србија кон својата Хрватска?
Оние што се договорија за мир во есента 1919 и пролетта 1920 година,
беа наведени да веруваат дека било така. Сите протести на унгарските делегати во Трианон, сите нивни понуди да ги побијат лагите изречени против
нив, сите молби до територијалната комисија испратена во Унгарија да ги
утврди новите граници, беа отфрлени благодарение на ова убедување.
Одлуката на оние од кои зависела судбината на Унгарија била донесена
уште пред Трианонската конференцијата, која послужила само како пригода
за ратификување на договорите меѓу Чесите, Романците и Србите да ги
поделат остатоците од Австроунгарската Монархија меѓу себе, кога конечниот
пораз на Австро-Германците станал неминовност.
Поделбата била решена во текот на серија состаноци одржани во
Лондон, Амстердам и Париз од комитетите за пропаганда оформени во
соработка со лорд Нордклиф, чешките револуционерни организации и
нивните англо-француски пријатели.
Конференцијата од која произлезе Трианонската спогодба беше
вистинска комедија. Чесните луѓе, кои замислуваат дека полномошниците со
ма-ка ги мереле предностите и недостатоците на аргументите и одлучиле
само врз основа на разум и докази, се заблудуваат себеси со детски илузии.
Американскиот државен секретар, Роберт Ленсинг, ја напушти
Трианонската конференција, згаден од она што го видел. Потоа тој запишал:
„Сите само шепотеа и никој немаше да каже ништо вредно, освен во четири очи. Отворените заседанија на Конференцијата беа однапред
договорени. Тие беа формални и површни. Договорите и зделките беа
направени зад затворени врати.“
Господин Ленсинг додава дека претседателот Вилсон претежно се
потпирал на мислењата на полковник Хаус. Она што го посакувал Хаус,
претседателот го посакувал исто така. Да ја проследиме работата поподробно.
Стид откри во своите „Сеќавања“ дека полковник Хаус не правел ништо без да
се консултира со него и дека тој, Стид, не му давал никакви совети без
претходно да се консултира со Мажрик и со Бенеш, челниците на чешката
делегација.
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На тој начин Мажрик и Бенеш, практично, ги контролирале одлуките на
Конференцијата, на која се отстрани трупот на Унгарија. Чесите профитираа
безмерно од оваа исклучителна ситуација, како и нивните романски и српски
партнери.
Тие покажаа такво отсуство на умереност во своето поведение кон
Унгарија што повеќе од една година по потпишувањето на Трианонската
спогодба, Лојд Џорџ бил вознемирен од алчноста на мршојадците надвиснати
над беспомошната Унгарија.
„Нема да има мир во Југоисточна Европа“, напишал тој на 25 март 1919
година, „доколку секоја од малите државички што денес произлегуваат има
голема унгарска иредентска заедница во рамките на своите граници. Затоа,
како водечко начело за мир, јас апелирам да се настојува колку е можно
повеќе различните народности да бидат алоцирани во своите татковини и
овој човечки критериум да има примат пред прашањата на стратегијата,
економијата или комуникациите, кои можат да се нагодат со други средства.“
Секој ден изминатите четиринаесет години ја демонстрира мудроста на
овие зборови. Доколку се послушаше Лојд Џорџ, помалку амбиции ќе беа
задоволени и помалку политичари и бизнисмени што управуваа со Европа во
старите излитени чевли од пред Војната ќе ги достигнеа своите сегашни
височини на богатство и моќ. Но, од друга страна, ќе имаше далеку помалку
тресење на сабји од Дунав до Егејот.
Но, Лојд Џорџ не беше послушан. Политичарите што го наметнаа
деспотскиот мир врз Унгарија беа предводени исклучиво од лични интереси.
Тие однапред беа решени да ги отфрлат сите апели за праведност, вистина и
почит, дури и за економски потреби.
„Идните психолози“, запиша г. Монзи* во 1923 година, „никогаш нема
да успеат да откријат од какво растројство истите луѓе што низ целиот свет ги
величеа правата на народностите и националностите, одзедоа цели градови
од Унгарците, во кои секој жител зборуваше унгарски и беше Унгарец по
потекло, по срце и по култура. Какво откровение, на пример, ги поттикна
експертите да им ја отстапат на Чесите земјата под која се конструираа
рудници, а истовремено минералните права да им ги остави на унгарските
индустријалци? Авторите на спогодбите од Трианон и Сен-Жермен се,
всушност, градителите на нов Вавилон, кои не можат да се повикаат на
непознавање или на несвесност како оправдувања. Допрва ќе ги трпиме
резултатите на нивното лудило.“
*

*

*

*

*

Еве ја историјата на „Милерановото писмо“. Тоа подобро од сѐ што ми е
познато го демонстрира менталитетот на „миротворците“. Откако биле
известени какви услови ги очекуваат во Трианон, припадниците на
унгарската делегација одлучиле да не ја потпишат спогодбата. Нивниот
* Поранешен француски министер за образование.
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претседател, гроф Апониј, поднел оставка. Ситуацијата станала напната и
експлозивна. Романските војски, убедени дека не постои отпор од кој треба да
стравуваат, само го исчекувале унгарското одбивање за да тргнат кон
Будимпешта.
На 6 мај 1920 година г. Александре Милеран го испратил текстот на
спогодбата до унгарската влада. Во исто време, со писмо, тој ги советувал
Унгарците дека „доколку истрагата на самото место открие потреба од
приспособување на граничните линии изнесени со договорот и доколку
граничните комисии сметаат дека спогодбите содржат неправда по кое било
прашање, Ун-гарија ќе има можност да поднесе жалба до Лигата на народите.
Сојузните и здружени сили“, додал Милеран, „се согласни дека Лигата на
народите, до-колку една од странките тоа го побара, ќе може да ги понуди
своите услуги за да се дојде до такви промени на границите какви што
комисијата би оценила дека се пожелни.“
Резултатот на ова писмо бил тоа што Унгарците се согласиле да ја
потпишат спогодбата, но некои држави не престанувале да се однесуваат како
„Милерановото писмо“ да не било ништо повеќе од белешка. На пример:
Граничната комисија што дејствувала во Банат одлучила да ја врати
Муракоската област на Унгарија, бидејќи таа била населена исклучиво со
Унгарци. Лигата на народите била известено и ја потврдила промената.
Меѓутоа, Србија, бидеј-ќи ја држела Муракоз под окупација, формално одбила
да го прифати решението од Женева. Конференцијата на амбасадорите,
поддржувајќи го отпорот на Владата во Белград, ја известила Лигата на
народите со писмо од својот претседател, г. Рајмон Пјонкаре, дека „границата
треба да биде воспоставена во областа на Муракоз во согласност со одредбите
на договорот од Трианон“.
Еве уште подобар пример:
Во истиот миг кога „Милерановото писмо“ заминало од Париз за
Будимпешта, биле испратени тајни упатства од Конференцијата на
амбасадорите*, налагајќи им на припадниците на комисијата да не даваат
согласност за ништо „што може да доведе и до најмала промена на границите
утврдени во Трианон врз основа на податоците и на документите“.
Г. Лојд Џорџ во 1928 година, во однос на „податоците и документите“
приложени на Париската конференција како поддршка на барањата на Чесите,
Романците и Србите, рече: „Морам да признам дека за време на мировните
преговори извесни кругови ни презентираа фалсификувани податоци и врз
основа на овие фалсификувани податоци, како и врз основа на докази што ниту беа задоволителни ниту вистинити, туку ја претставуваа ситуацијата во Европа во целосно лажно светло во очите на сојузничките сили, ние одлучувавме по прашањето на границите и на народностите.“
Секој збор како усвитено шило.
Уште еден пример: Граничните комисии што ги определувале границите одредени со Спогодбата никогаш не добиле официјална потврда за „Милерановото писмо“.
* Чија содржина беше објавена во 1922 година во „Службен весник“ на Лигата на народите.
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Колку Французи, колку Англичани воопшто слушнале за сето ова? Тука
не мислам на масите, туку на елитите, кои се сметаат себеси за „добро
информирани“. Освен неколкумина специјалисти од политичките и од
новинарските кругови, никому не му беше познато кон какви срамни и подли
методи прибегнаа оние што Клемансо (кој никогаш нема да им прости на оние
што го измамија) ги нарече „чакали на нашата победа“.
„Малата Антанта,“ напиша г. Чарлс Данилу, кој присуствуваше на
Трианонската конференција, „секој ден поставуваше нови барања. Секој ден
тие ги забиваа своите ножици сѐ подлабоко во телото на Унгарија. Границите
што ги бараше првично Мажрик ќе беа чисто етнички граници. На пример,
унгарските градови Пожони, Лева, Иполисог, Римажомбат и Каса ќе останеа во
Унгарија, како и цела источна Словачка и цела Русинија“.
Но, Бенеш интервенирал.
Тој ги ползувал пријателствата што ги оформил во Франција и во
Англија не само да ја отцепи источна Словачка и Русинија од Унгарија туку и
огромно парче чисто унгарска земја и население. На тој начин тој ја создаде
унгарската иредента, која Лојд Џорџ ја предвиде во 1919 година.
Бескрупулозен и фанатичен слуга на пансловенската идеја, Бенеш,
впрочем, имал намера да ја искористи сојузничката победа за да ја уништи
Унгарија – пречката на која словенскиот поход кон Јадранот се сопнувал со
векови.
Уште еден типичен пример за омразата демонстрирана од овие
личности за принципите на кои тие во Трианон глатко се повикуваа е случајот
со Банат.
И Белград и Букурешт биле решени да го добијат Банат во целина.
Нивните делегати жестоко спореле пред Конференцијата. Изнемоштен од
нивните расправии, Клеменсо предложил прашањето да се реши по пат на
плебисцит. Плебисцит! На самото изустување на зборот се родило српскороманското помирување, од проста причина што е апсолутно сигурно дека
жителите на Банат би се изјасниле во корист на Унгарија!
Српските и романските делегати тогаш ја известиле Конференцијата
дека тие увиделе, „по поподробно проучување“ дека Банат треба да се подели
меѓу двете држави, во согласност со линијата што ја посочиле тие и која била
истата што две години претходно била предложена од професор СетонВатсон.
Оваа линија била усвоена: советниците на Клеменсо, со статистики во
рацете, му рекле дека совршено се совпаѓала со етничките факти. Во суштина,
да ја наведам само српската половина, поделбата им предала на Србите
1.200.000 Германци и Унгарци и само 400.000 Словени.
За таква работа нема изговор. Ова не било дипломатија, туку
разбојништво.
Со векови Унгарија оформувала единство, кое стана најхомогено во
Европа. Обединети од истите економски интереси, потчинети на истата
цивилизација, на истите закони, на истите владетели, сите региони што беа
отстранети од Унгарија беа, главно, дел од истата општествена, политичка и
морална целина. Чешките и српските мршојадци не беа филозофи. Ним дури
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не им беше јасно дека држава е земја каде што генерации луѓе, поврзани со
општес-тво на интереси, идеи, традиции и надежи, живееле и умирале со
векови. Секоја генерација, враќајќи се на земјата по извршувањето на својата
задача, ја зголемува солидарноста меѓу земјата и луѓето што се нејзин род. Тоа
е почвата што создава единствена нација од различните народности кои ја
сочинуваат.
Веќе ја имам предупредено Франција за нејзината вина во оваа работа.
Франција е единствената европска држава што може да издејствува ревизија
на Трианонскиот договор по мирен пат. Прага, Букурешт и Белград не можат
да сторат ништо без нас и нивниот отпор неизбежно ќе замре доколку
Франција рече дека спогодбите мора да се ревидираат.
А, што може Франција да рече поинаку? Како може таа да поддржи
таква тиранија каква што сега се спроведува од Чесите, Романците и Србите
врз Унгарија, кога сеќавањето за Алсас-Лоран сѐ уште е свежо.
Ова не е блед сентиментализам, зашто не се бара од нас Французите да
направиме нешто што, доколку не го сториме, никогаш нема да се случи.
Напротив, јас тврдам дека ова ќе се случи во бура од крв и солзи, доколку не
дејствуваме пред да биде предоцна.
Материјално, ние ќе иницираме коалиција против нас на сите
обесправени; морално, ние ќе го изгубиме престижот што нашето чувство за
правда и нашата лична незаинтересираност ни го овозможија по Војната.
Во овие четиринаесет години ние им ја даваме нашата поддршка на
угнетувачи, кои ја злоупотребуваат незапознаеноста и чесноста на
господарите на мирот – особено она на Клеменсо. Обесправените
националности нѐ земаат нас за одговорни за доследноста на овие неправди.
Французите не смеат да бидат вчудовидени кога ги гледаат Унгарците,
Хрватите, Македонците и Бугарите како се свртуваат кон нашите непријатели.
Ние сме оние што ги свртевме против нас. Ние играме лицемерна улога во
Централна Европа. Доколку ние бевме во ситуацијата во која денес се наоѓаат
Унгарците, ние би го работеле она што го прават сега тие.
Ние четириесет години ја воспитувавме нашата младина со надежта и
решителноста дека тие ќе ги вратат загубените покраини. Како Унгарците,
четириесет години се готвевме за војна, без да се закануваме никому, но
одлучни да ја ползуваме првата можност штом таа ќе произлезе. Како и
Унгарците, баравме пријателства и го нудевме нашето во потрага по овој
идеал. Во годи-ните меѓу 1871 и 1914 ние, Французите, не истакнавме пред
споменикот во Стразбур (како што денес Унгарците истакнуваат пред
четирите статуи во Будимпешта): „Да заборавиме? Никогаш!“
Денес, кога Французите од мојата генерација ги читаат говорите на
Бенеш и Титулеско против унгарскиот „национализам“, е исто како да ги
слушаме Германците од предвоените дни.
Унгарија, во случај на војна, ќе им се придружи на непријателите на
оние што ја распарчаа.
Унгарија има четири Алсас Лорени. Каде е Французинот што ќе ја
осуди, доколку, лишена од правдата, таа го раскине договорот од Трианон по
пат на сила при првата можност?
161

Веќе покажав дека официјалните доверливи документи објавени по
Војната докажаа дека Унгарија нема вина во провоцирањето на судирот, туку
дека таа сторила сѐ што е во нејзина моќ да го избегне. Ниту едно од
обвиненијата против неа изнесени од српските, чешките или од романските
пропагандисти не беше поткрепено со факти.
Франција стои сама во својата поддршка на луѓето што ги измамија
миротворците. Англија, која со Франција го потпиша договорот од 1920
година, речиси веднаш потоа ја препозна измамата и покажа каење за
давањето на својот потпис преку одбивањето за време на преговорите за
Локарнскиот пакт да им удоволи на барањата на Малата Антанта или да го
гарантира статус квото во Централна Европа. Нејзиниот актуелен став,
нејзиното одобрение на пактот на Мусолини на „Големата четворка“, со
своите неизбежни последици за ревизија, може да ги изненади само оние што
го игнорираат или своеволно го забораваат гестот од Локарно.
Италија, исто така, го потпиша договорот од Трианон, затоа што
нејзините претставници беа измамени од маневрите на Бенеш. Но, Италија не
престана речиси од денот по склучувањето на мирот да ги осудува неправдите
и опасностите за мирот создадени со распарчувањето на Унгарија.
Пропагандистите на Малата Антанта унгарските барања за ревизија на
мировните договори на француската јавност ѝ ги претставуваат како закана
за мирот; како здружен напад на Будимпешта, Берлин и Рим против
„праведниот мир“ во Источна Европа.
Меѓутоа, вистината е сосема поинаква. Унгарија не бара реституција на
сето она што го загуби во 1920, ниту пак, бара враќање на состојбите какви
што беа пред 1914 година.
Во ниту еден миг во изминатите четиринаесет години Унгарија нема
побарано целосна ревизија на договорот, ниту пак, Унгарците покажуваат
желба да ги видат нивните чешки и романски соседи распарчани како што тоа
им се случи ним.
Што сака Унгарија тогаш?
Таа единствено ја бара реституцијата на областите и населенијата што
се конкретно и неоспорно унгарски. Во прашање се помалку од 60.000
квадратни километри и шест милиони жители, кои се анектирани кон
соседните држави спротивно на начелото на националностите, според кои се
водеа мировните договори.
Во однос на оние области каде што не е повредено ова начело,
Унгарците само бараат да им се дозволи на жителите да се изразат за својата
националност по пат на плебисцит, организиран и контролиран од
меѓународни комисии.
Унгарија јасно се откажува од сите територии (иако биле унгарски
илјада години) во кои мнозинското население е романско, чешко или српско.
За малите унгарски колонии во Трансилванија, во Банат, во северна Унгарија
и во источна Словачка, кои се задушени во огромните маси Романци, Срби и
Словени, унгарските ревизионисти не бараат ништо повеќе од прекин на
насилството, злоупотребите, прогоните и напорите за денационализација, кои
се спроведуваат таму.
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Опасноста од војна, која секој ден сѐ повеќе расте во Централна Европа,
не е производ на претензиите, на злобата или на заверите на поразените, туку
на неправедниот начин на кој мировните спогодби беа склучени и одвратниот
начин на кој се спроведуваат.
Доколку Прага, Букурешт и Белград се задоволни да ги туркаат своите
политики на империјализам и насилство, кои ги донесоа до работ на амбисот
– нека им е со среќа!
Но, никаков договор, никакво сојузништво, никаква противуслуга не
може да ја оправда Франција во нејзиното придружување во целите на
балканските мегаломанијаци, чии будалштини и злодела, порано или
подоцна, неизбежно водат кон војна.
Повторувам, ја предупредувам Франција, ја предупредувам дека е таа
врзана за кочија што со полна пареа врви кон амбисот на војната.
Ја предупредувам и Англија, чија крв, исто така, тече низ моите вени,
дека доколку таа остане врзана за Франција, одговорна до некој степен за
судбината на Франција со која е толку поврзана, тогаш таа самата ќе ја согледа
вистината на моето предупредување дека војната повторно доаѓа зашто војната ќе дојде и по неа.
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II
ЧЕХОСЛОВАЧКА И РОМАНИЈА
ДОКОЛКУ се концентрирав претежно на југословенските работи, тоа е само
затоа што мојата држава, Франција, е многу потесно врзана со неа отколку со
другите – Романија и Чехословачка. Тоа не значи дека е Југославија
единствениот грешник во Централна Европа ниту, пак, дека угнетувањето на
малцинствата и бруталноста на мињоните на тиранијата се отсутни од
другите земји на кои се задржав пократко.
Она што се случува во Југославија се случува и во Чехословачка, каде
што Чесите, како и Србите во Југославија, се малцинство, сочинувајќи помалку
од четириесет и пет отсто од вкупното население. Таму, како и во Југославија,
незначително малцинство на политичари и „чергари“ потиснуваат непожелни
припадници на вештачки скроена територија, чии темели се поставени на
живиот песок на лагата.
Француската одлука да го направат сојузништвото со Чехословачка
еден од столбовите на својата надворешна политика е, под такви околности,
чин на незамислива глупост. Можеби во Женева, каде што гласот на
Никарагва е еднаков на оној на Јапонија, ова може да е разбирливо, но во
европски судир Чехословачка нема да ни биде сојузник еднаков на она што ни
го даде Романија за време на минатата војна.
Го велам ова не поради тоа што сум приврзаник на идејата дека
„правдата е на страната на големите баталјони“, туку поради тоа што е јасно
дека за Франција нема далекосежни противуслуги од сојузништвото со
Чехословачка за кои дури и нашите реалисти можат да тврдат дека ги
оправдуваат односите и поради тоа таа да ѝ прогледа низ прсти за злосторите
врз унгарското мнозинство.
Вистината е дека нема повештачка творба во Европа од Чехословачка.
Таа почива исклучиво на насилство и измама. На насилство, бидејќи содржи
речиси четири милиони Германо-Унгарци, отцепени од својата земја спротивно на правата на народите во чиј дух сојузниците ги склучија мировните
договори. Почива на измама, зашто речиси два и пол милиони Словаци и
Русини се Чехословаци против своја волја и Чесите се одрекоа од нивните
церемонијални обврски за почитување на правата на малцинствата, кои им се
наметнаа со спогодбите.
Интелектуалната и морална супериорност на анектираните Унгарци во
однос на омразениот режим од кој тие страдаат, ги обременува нивните умови
со непоправливо непријателство кон сѐ што е чешко. Русините и Словаците на
кои мирот им гарантираше автономија и чии земји Чесите ги ползуваат само
за експлоатација, сонуваат за ослободување од јаремот на омразените Чеси.
Тие ја прифаќаат хегемонијата на Прага само затоа што е поддржана од
семоќната сила на занданите и на бајонетите.
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Словачка беше економски и политички зависна од Унгарија речиси
илјада години и нејзиното анектирање кон чешка Бохемија за да се создаде
чехословачката држава беше решено во 1919 година од страна на сојузниците,
како производ на три документи кои тврдеа дека ја покажуваат решителноста
на Словаците да им се приклучат на Чесите.
Првиот од овие документи беше договорот склучен во Кливленд, во
Соединетите Држави, на 26 мај 1915 година, меѓу Словачкото здружение на
Америка и делегатите на Привремената чешка влада. Вториот беше
спогодбата потпишана во Питсбург на 30 мај 1918 година од словачки
делегати и д-р Мажрик, кој веќе беше претседател на чехословачката влада,
признаен и де факто постоен. Третиот документ беше резолуцијата усвоена
на 11 ноември 1918 година во Женева од страна на првата чехословачка
Влада, официјално признаена како таква од страна на сојузниците.
Да видиме што велат овие документи. Договорот од Питсбург (кој ги
содржи условите договорени во Кливленд) вели:
„Во Федеративната Држава Чехословачка, целисходната автономија на
Словачка ќе биде гарантирана. (…) Словачка ќе има своја администрација, свој
парламент, свои судови. Словачкиот ќе биде официјален јазик на училиштата,
на администрацијата, на сиот јавен живот.“
Третиот документ беше резолуцијата за која гласаше чехословачката
Влада во Женева, која гласи:
„Владата на Чехословачка го смета секој договор усвоен од г. Маржик за
време на револуционерниот период за валиден.“
Сите договори, пишани или усни, усвоени од г. Мажрик за време и по
војната беа испочитувани од Чехословачка, со еден исклучок – договорот со
Словаците склучен во Питсбург на 30 мај 1918 година.
Словачка се согласила да се соедини со Чесите само под услов да ја
зачува својата целосна автономија и дека ќе остане во идната „федеративната
држава“ како нација целосно одговорна за своите постапки. Таа не пожелувала
единство по секоја цена и во Питсбург било формално истакнато дека тоа
никогаш нема да биде проблем.
Откако станаа господари на Словачка благодарение на одлуките на
сојузниците, чии водачи биле убедени дека договорот од Питсбург ќе биде
испочитуван, Чесите просто ја анектираа Словачка. Идејата за федеративна
држава, просто, беше игнорирана.
Како реплика за Словаците, кои биле револтирани од ова предавство,
претседателот Мажрик одговорил со измама, изјавувајќи дека, бидејќи
договорот од Питсбург бил склучен на празник, бил прекршен американскиот
закон, правејќи го договорот ништовен и неважечки.
Судбината на Хрватите во Југославија била судбината на Словаците во
Чехословачка, каде што државата се централизирала и станала ексклузивна
сопственост на Чесите. Само Чесите администрираат, наредуваат и
управуваат, како што прават Србите во Хрватска. Господари на војската, на
полицијата, на судовите, на сите контролни механизми, тие ја претворија
Словачка во чешка провинција. Таму инсталираа илјадници свои вработени и
колонисти.
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На пример, во Каса, каде што пред војната немаше ниту еден Чех,
официјалните статистики денес покажуваат 12.000 семејства! Таму отворија
чешки училишта и универзитети – единствено нивниот јазик е во употреба за
сите административни и граѓански потреби – ја уништија словачката
индустрија во полза на свои луѓе и воспоставија воена окупација врз земјата,
како што Србите ја окупираат Хрватска и Македонија.
Словаците се бунат. Тие, како Хрватите во Југославија, посакуваа да ги
одбранат своите права и слободи со законски методи. Нивните барања беа
задушени и тоа со истите насилни методи што ги користеа Србите против
своите малцинства.
Четиринаесет години борбата не престанува, и претставува еднаква
закана за мирот како и хрватската борба против Велика Србија. Нејзините
епизоди можат да исполнат томови. Ќе набројам само неколку, затоа што
претходните страници откриваат какви мерки се преземаат.
Во октомври 1929 година во судот во Братислава д-р Тука, челник на
словачките автономисти, беше суден за велепредавство. За време на ова
судење беше објавен измамничкиот маневар од мировната конференција, кој
им дозоволил на Чесите да ја присвојат чисто унгарската област Каса. Овој
маневар, објавен од Јосеф Хансалик, кој беше сведок за обвинителството,
изгледал вака.
Мировната конференција одлучила во Каса да испрати неутрална
комисија за да извести дали етничката состојба навистина кореспондира со
онаа што била прикажана во документите доставени од д-р Бенеш. Поради тоа
што бил добар актер, челникот на чешката делегација со задоволство се
согласил со оваа одлука и со помош на одредени влијателни припадници на
Конференцијата обезбедил како „неутрални членови“ двајца Американци, кои,
всушност, биле од неодамна натурализирани Чеси!
Тоа било добар почеток! Продолжението е уште подобро. Двајцата
членови на комисијата, Роберт Камев и Камежин пристигнале во Каса, каде
што им бил даден водич, назначен од чешкиот градски старешина Секоц. Овој
водич, Јосеп Ханжалик, го открил начинот на кој „неутралните членови на
комисијата“ ја извршиле својата мисија. Напуштајќи ја Каса за извесно време,
наводно за да ја посетат границата, двајцата „Американци“ се вратиле без
воопшто да ѝ пријдат, и во соработка со Ханжалик тие го пополниле
извештајот во хотелска соба во хотелот „Салк“ во Каса. Во овој извештај тие
завериле дека ги извршиле сите потребни распрашувања и дека увиделе дека
документите што биле презентирани од г. Бенеш совршено кореспондираат
со фактичката состојба на теренот.
Народната партија, под раководство на д-р Хлинка, е активната
организација што се залага за исполнување на словачките барања од
договорот склучен во Питсбург од страна на г. Маржик.
„Навистина ли очекувате дека ќе добиете предност доколку се отцепите
од Чесите?“ го прашав еден од асистентите на д-р Хлинка. „Ќе ви биде ли
подобро? Дали вашата состојба, од морална и економска гледна точка, беше
подобра под Унгарците?“
Мојот соговорник се подвоуми.
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„Да!“ конечно рече тој, „под унгарскиот режим, доколку се земат
предвид сите работи, нам ни беше подобро. Однесувањето на Чесите кон нас е
одвратно. Ние буквално ги носиме на грб, но тие ги сузбиваат нашите слободи
и прават сѐ што можат да нѐ урнисаат материјално и морално. Чешките
училишта и универзитети, под изговор да ја ослободат младината од
‘религиозната магла’, ја трансформираат нашата земја во вистинска Содома и
Гомора. Можеби мислите дека преувеличувам? Вие очигледно не сте
запознаени со одвратниот материјализам и безбожие на Чесите. Г. Холечек,
пријател на д-р Бенеш, дури запиша во својата книга „Prve trilteti Cls Republiky“,
објавена во Прага во 1922 година: ‘Во 1919 година нашите војници во
Словачка ги ползуваа крстовите за мети и стрелаа на распнатиот Исус.’ Да
протестираме! Веќе пробавме. Сѐ уште се обидуваме, но армија жандарми,
полиција и службеници од секаков вид ја окупира Словачка и тие се гаранција
дека ‘ослободениот’ народ не ги оспорува придобивките на ‘слободата’.
Пред десет години, во својот Апел до цивилизираниот свет нашата
странка истакна: ‘Нема чесен човек во Словачка кој не страда од економска опресија, политички прогон и затвор. Теророт, стравот и заканата од затвор
владеат во Словачка. Оваа состојба е срам за цивилизираното човештво.’
Она што го напишавме тогаш сѐ уште е вистина и денес. Наместо
подобрување, злото станува сѐ полошо. Станува неиздрживо.“
„Дали тоа значи дека, доколку Големите сили побараат плебисцит,
Словаците ќе се изјаснат за Унгарците, а против Чесите?“
„Но, плебисцит во актуелната состојба во Европа не доаѓа предвид.“
Толку за Словаците.
Припојувањето на Русините кон Чесите е географска бесмислица, затоа
што двете земји се одвоени од Карпатите. Трианонската спогодба на Русините
им гарантира апсолутна автономија, и оваа автономија е задолжителен услов
за припојувањето на Русинија кон „федеративната“ чехословачка држава.
Меѓутоа, не само што Чесите никогаш не им ја дадоа оваа автономија на
Русинте туку им наметнаа и тиранија, која потсетува на онаа што ја
спроведуваат Србите во Македонија.
„Во Русинија“, забележа украинскиот весник „Свобода“ во 1928 година,
„омразата против Чесите е општа и неограничена“. Оттогаш, ден по ден, оваа
омраза расте. Само еден факт ќе укаже до кое насилно поведение се дојдени
Чесите во борбата против нивните послаби „браќа“.
Бидејќи се длабоко религиозни, Русините се изложени на неверојатно
свиреп прогон по анексијата. Чешките легионери, кои ја тероризираат
Русинија, како што ги тероризираат четниците на Бела рука Македонија и
Хрватска, одат дотаму што врежуваат крстови во кожите на селаните како
шега; тепаат свештеници до смрт и пљачкосуваат цркви. Меѓу Русините кај
кои се распрашував наидов на истата решителност да се ослободат себеси од
гнасното ропство чии жртви се, истото проколнување на Чесите и истото
каење за минатото.
Тие, исто како и Македонците и Хрватите, само го чекаат вистинскиот
час. И тоа помалку од четиринаесет години по мирот!
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Во нивниот краен презир за француското игнорирање на вистината,
Чесите се осмелуваат да побараат француска заштита од евентуална ревизија
на спогодбата, која тие толку цинички ја прекршуваат во сите нејзини
одредби. Во нивното безобразие, тие се осмелуваат да зборуваат за силата, за
националното единство, за „националната волја“ на Чехословачка, во која
повеќе од половина од населението се стреми кон автономија или сецесија.
*

*

*

*

*

Ако Србите и Чесите не испочитувале ниту една од своите обврски кон
етничките малцинства, тогаш што може да се каже за Романците?
Германо-унгарските народни маси од Трансилванија во 1914 година
уживаа невообичаен материјален просперитет и културен развој. Романските
имигранти беа преобразени под влијание на Западот преку својот контакт до
таа мера, што со текот на вековите тие речиси загубиле секаква трага од
својот балканизам. Уметноста, науките, литературата и економскиот прогрес
беа еднакво развиени во Трансилванија како во Унгарија.
Романската доминација го погази сето ова како чума од скакулци.
Владата на Букурешт одбиваше да ги потпише оние одредби на мировниот
договор кои на анектираните населенија им ги гарантираат правата и
имотите. Само по ултиматумот од Французите тие се беа согласиле да
парафираат. Романија се потпишала под принуда. Таа никогаш не го
испочитувала потпишаното.
Инспирирани од романското православно свештенство, острастени да
присвојат што повеќе од богатствата на католичките и на протестантските
заедници, верските прогонувања во Трансилванија достигнале толкаво
дивеење што комисијата испратена од Обединетата слободна црква на
Шкотска во 1927 година забележала: „Доколку не се преземат мерки да се
заштити слободата и интегритетот на верските малцинства, во рок од
неколку години ќе ја снема Реформираната црква во Трансилванија.“
Се затвораат по стотици католички и протестантски свештеници, се
изгонуваат и им се одземаат имотите. Некои од нив, како калвинистичкиот
пастир Меѓијажи или католичкиот бискуп на Чанад, биле безобразно
обесчестени и измачувани. Стотици цркви, капели и манастири биле
конфискувани и му биле предадени на романското православно свештенство.
Од сите краишта на Стара Романија свештениците се вдале по пљачката.
Поголемиот дел од католичките и приватните училишта во
Трансилванија биле конфискувани или затворени, во спротивност на
клаузулите што го гарантирале нивното одржување. Учењето на унгарскиот
јазик на малите Трансилванчиња било сведено речиси до невозможност со
замената на поранешните учители со учители што зборуваат исклучиво
романски. Спогодбите директно забрануваат исклучување на анектираното
население од јавната служба и од хуманистичките професии, но ништо не ги
спречувало романските власти од налагање на услов за кандидатите за овие
функции да имаат совршено познавање на романскиот јазик, кој повеќето од
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нив никогаш не го слушнале! Девет десетини од Трансилванците се нашле
себеси лишени од сво-ите права и егзистенција на сосема „легален“ начин.
Во Трансилванија, како и во Југославија, повеќето од најплодната и
најдобро култивирана почва им е одземена од нејзините унгарски
сопственици и е подарена на оние што ѝ се омилени на владата на Букурешт.
Резултатот е како оној во српски Банат: земјата се запушта од нејзините нови
сопственици, зашто тие во неа гледаат само залог за хипотека. Поголемиот
дел од плодното земјиште денес е обраснато со плевел, додека чесните
сопственици, лишени од сите нивни поседи, се доведени до најстравотна
мизерија. Илјадници од нив беа принудени да одат во егзил.
Поведението на пансрпските власти кон Македонците и кон Хрватите,
бруталните методи на денационализација и масовно пљачкосување, пркосот
за најсветите права, најосновните слободи за етничките малцинства, се
копираат во Трансилванија од Романците.
Разликите во интелектуалната и во морална култура, еднакво длабоки
како оние што ги делат Србите од Хрватите и од Словенците, ги делат
Трансилванците од населенијата на Стара Романија. Ден по ден бруталното
насилство, срамната експлоатација на која се изложени, урнисувачките казни
и материјалното уништување што им ја донесе анексијата, неспособноста и
суетноста на администраторите наметнати од Букурешт, го потхрануваат
нивниот гнев и нивното каење.
Пет милиони живеат денес во Трансилванија со една мисла: да се
ослободат себеси од оваа „букурешка чума“ (впрочем, тие користат далеку
посилен збор) што ги тиранизира.

169

III
СЕНКАТА НА ПАНСЛАВИЗМОТ
ПО падот на Русија како пансловенска сила, чешките и српските Словени ја
облекоа мантијата на панславизмот. И едните и другите, работејќи за свои
интереси, пансрбите и чешките пансловени се најдоа на пат кон иста цел.
Каков што е случајот со сите големи идејни движења, излезе и човекот чиј ум
е подготвен да го спроведе овој нов панславизам. Откриен за време на Војната,
Чехот Бенеш стана темелот на новиот пансловенски сон – човек што ги
координи-раше напорите на панславизмот со оглед на прецизните цели на
своите аспирации.
Бенеш без сомнение е човекот кому историјата ќе му ја даде
најголемата заслуга како најитар и најфанатичен слуга на панславизмот. Тој е
Бизмарк и Талиранд во едно, зашто се чини дека ги наследил и квалитетите и
недостатоците на обајцата.
Под моралниот и интелектуален бајрак на овој човек, на овој голтач на
пламен – Бенеш, Белград и Прага се оформуваат во гласници на Велика Славија од утрешнината.
Белград му нема рамен. Следејќи ја својата себична политика, тој го
следеше Бенеш речиси несвесно. Нему му припадна честа за распарчувањето
на Унгарија од едниот до другиот крај – распарчувањето од кое Србија ќари,
речиси случајно, колку што ќарија и Чесите.
Унгарија отсекогаш била пречката на експанзионистичкиот пат на
Словените за доминација во Средна Европа и на Балканот. Првата цел на
Малата Антанта беше неповратно да ја разбие.
Во тоа успеаја а Бенеш е човекот што повеќе од кој било друг е
заслужен за производот што постои денес.
Сите маневри на Бенеш во изминатите дваесет години беа насочени
кон таа цел. Ова беше инспирацијата зад безмилосниот гнев што тој
непрестајно го демонстрираше кон своите поранешни пријатели од
Будимпешта и од Виена. Ова беше инспирацијата за неговите преувеличени
барања за време на парчењето на Унгарија и неговата тврдоглавост во
инсистирањето на Русинија – посед што ја направи Чехословачка сосед со
Советска Русија и ја отсече Унгарија од Полска.
Она што воениот пораз на Русија, Револуцијата и завладејувањето на
болшевизмот го направи невозможно за неа да го постигне, Бенеш, во
согласност со пансрбите, чиј дух на империјализам и доминација е сроден на
неговиот, се посвети да го оствари.
Четиринаесет години се одвива сцената. Чекор по чекор сонот на Бенеш
се остварува. Тој посака уривање на Хабсбуршката Империја и тоа го доби
благодарение на слепоста на победниците; посака политичка доминација на
Средна Европа и на Балканот од страна на седум милиони Чеси. Фузијата во
еден единствен економски блок на трите здружени држави на Малата
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Антанта е само предигра за оформувањето на оваа Балканско-дунавска
конфедерација, управувана од Прага, за која Бенеш во 1917 година предвиде
дека ќе се оствари во рок од дваесет години.
Оние што не ја гледаат огромната опасност за мирот во работата на
Бенеш се слепи со умисла.
Бенеш е единствениот господар на Чехословачка. Претседателот
Мажрик е само немоќна сенка. Бенеш беше оној што ги посака и ги изврши
сите прекршоци врз правдата и правото во Дунавската долина, кои ја прават
војната неизбежна, доколку Европа не наметне ревизија. Тој беше оној што ја
издејствува анексијата на Источна Унгарија и повеќе од половина милион
Унгарци; тој е оној што одби да се држи до договореното со Словаците; тој е
оној што одби да ја признае автономијата на Русинија, која ѝ следува според
мировниот договор; тој е оној што го ползува своето влијание во Женева за
игнорирање на поплаките на угнетените народи.
Овој човек се нема променето во неговите амбиции и методи во
изминатите петнаесет години, додека неговата итрина, неговата самодоверба
и неговата желба за доминација пораснаа со растењето на неговата моќ.
Тој е горд реалист, чиј незауздан империјализам во изнудувањето на
иднината на неговата земја ги истурка замислените граници на идната
Чехословачка до Будимпешта и Берлин.
Ова вкрстување на чешките и српските Словени сѐ уште претставува
опасност. За да се спречи, меѓу овие две групи мора да се одржи Унгарија, со
здрава германско-латинска цивилизација, поврзана со древнопријателска
Полска со католички и западен менталитет како нејзиниот. Само на овој
начин надуеното чудовиште на панславизмот може да се држи под контрола.
*

*

*

*

*

Ја напишав оваа книга затоа што политичарите и печатот ја кријат од
Французите вистината за тоа што се случува зад кулисите. Франција не смее
да се најде себеси во нова светска војна, како производ на неколку заседи
изготвени и поставени од банда ласкави разбојници.
Против војната, која неизбежно повторно се ближи, останува само една
гаранција за мирот.
Мора да им се даде до знаење на деспотските пансловенски влади дека
во никој случај, под никаков изговор, нема да ги браниме од последиците на
нивните грешки, ниту да ги поддржуваме во неправдите за кои се одговорни.
Ќе ги пикаме ли главите во војна како онаа од пред дваесет години за
да спасуваме луѓе чие насилство, амбиции и апетити ја отпочнале? Ќе ја
гледаме ли младината на Франција искасапена за да ја спаси пансрпската
диктатура или сосила да го одржи единството на Чехословачка?
Подготвена ли е Англија да ја поддржи Франција, која е венчана за грст
разбојници, и која несвесно ги споделува разбојништвото и одговорноста за
нивните злодела?
Французите и Англичаните нека извикаат: „Никогаш!“
Сараево беше доволно!
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СКРИЕНАТА СТРАНА НА БАЛКАНСКИОТ ПАКТ
ДВА ДОКУМЕНТИ
Белешка од преведувачот (на англиската верзија)
Протоколите што се репродуцирани овде, за првпат биле објавени во „Revue
Parlementaire“ (Париз) на 1 мај 1934 година. Два дена подоцна г. Поци бил викнат во Quai D’Orsay [синоним за француското министерство за надворешни работи, заб. Д.П.] за да даде образложение за неговата спонтана инцијатива. Откако бил сериозно опоменат поради тоа што ги објавил овие тајни протоколи,
бил советуван од Владата (Думерг – Барту) дека поради тоа што ја зел одговорноста за објавување документи што не го засегаат, кои можат да го нарушат мирот во Европа, Владата (т.е. Барту) „не се смета себеси за одговорна
за неговата кожа“.
Потпишувањето на 9 февруари 1934 година на Пактот со кој Букурешт,
Анкара, Атина и Белград реципрочно си ги „гарантираат своите граници“ беше дочекано, од оној дел од печатот што прима сигнали од официјалните кругови на Белград и на Прага, како голем историски чин, како одлучна гаранција
за мир на Балканот.
Поради нејзиното одбивање да земе учество во овој Пакт, Бугарија повторно се наоѓа обвинета дека готви најгрозоморни завери против мирот во
Европа. Правата вистина е сосема поинаква.
По април 1914 година, кога руската воена страна и пансрбите од Народна одбрана се здружија во подготовките за атентатот во Сараево, мирот не бил
подиректно и понепосредно загрозен одошто по потпишувањето на Балканскиот пакт. Никогаш не бил испробан и исполнет подрзок маневар за остварување на амбициите за освојување и војна.
Балканскиот пакт прокламира мирољубиви намери на четирите потписници. Сите европски кабинети ја добија неговата содржина и ја одобрија. Но,
тие добија и одобрија само сенка.
Единствените текстови што имаат вистинска вредност и кои ниту еден
од кабинетите не ги доби и никогаш нема официјално да ги добие, се оние на
двата тајни протоколи, во кои потписниците на Пактот ги формулираат вистинските цели на нивната „мирољубива и успокојувачка“ антанта.
Првиот протокол беше потпишан во Атина на 9 февруари 1934 година,
непосредно пред потпишувањето на Пактот, од господата Рушту, Максимос,
Титулеско и Јевтиќ, министри за надворешни работи на Турција, Грција, Романија и Југославија.
Формулиран е како што следува:
„Во моментот на пристапување кон потпишувањето на Балканскиот
пакт, четворицата министри за надворешни работи на Турција, Грција, Рома-
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нија и Југославија сметаат за неопходно да се утврди, како што следува, општата смисла на обврските преземени од нивните земји и јасно да утврди дека
овие детали се составен дел од Пактот.
ПРОТОКОЛ ПРВИ
Член 1.
Која било држава што ќе изврши акт на агресија, според
членот 2 од Лондонските конвенции од 3 и 4 јули 1933 година, ќе се смета за
агресор.
Член 2.
Балканскиот пакт не е насочен против ниту една сила. Неговата цел е да ја гарантира безбедноста на балканските граници против секаква агресија од страна на балканска држава.
Член 3.
Меѓутоа, доколку некоја од земјите потписнички стане
жртва на агресија од страна на која било небалканска сила и доколку балканска држава земе учество во оваа агресија во исто време или подоцна, Балканскиот договор за сојуз ќе ја употреби сета своја сила против таа балканска
држава.
Член 4.
Земјите потписнички се обврзуваат да склучуваат договори во согласност со целите на Балканскиот договор за сојуз. Преговорите за
овие договори ќе започнат во рок од шест месеци.
Член 5.
Балканскиот договор за сојуз не е во судир со никоја претходна обврска, или договор што произлегува од претходните спогодби (обврски и спогодби што се јавни), кои ја изнесуваат нивната полноправност.
Член 6.
Изразот во преамбулата на Пактот: „Цврсто одлучено да се
осигури почитувањето на постојните утврдени обврски“ за земјите потписнички вклучува почитување на постојните спогодби меѓу балканските држави,
на кои една или повеќе земји се потписнички.
Член 7.
Балканскиот договор за сојуз е одбранбен инструмент; обврските што произлегуваат од Балканскиот пакт престануваат да важат за земјите потписнички во однос на која било земја потписничка што се појавува
како агресор (во согласност со членот 2 од Лондонските конвенции) против
која било земја.
Член 8.
Земјите потписнички се согласуваат дека актуелната територијална распределба на Балканот е конечна. Траењето на Пактот ќе биде
одредено од земјите потписнички за време на потпишувањето на Пактот или
две години по истекот. За време на овие две години не е можно одрекување од
Пактот. Траењето на Пактот ќе биде одредено на минимум пет години. Доколку по истекот на две години од потпишувањето на Пактот не се одреди рок на
траење, Балканскиот пакт автоматски ќе се смета за важечки за рок од пет години. На истекот на овие пет години, или на истекот на кој било понатамошен
рок за кој се согласиле земјите потписнички, Балканскиот договор за сојуз ќе
биде автоматски обновен, со премолчена согласност, за рок еднаков на оној
што бил на сила претходно, доколку една од земјите потписнички не даде известување за својата желба да го прекине своето учество во договорот една
година пред истекувањето на мандатот. Меѓутоа, одрекувањето од Пактот во
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никој случај не е валидно во периодот од една година пред денот на истекувањето на Пактот.
Член 9.
Земјите потписнички реципрочно и непосредно ќе се известуваат за ратификувањето на Балканскиот договор за сојуз во своите
законодавни тела.“

Во целата оваа долга бесмислица, две точки се забележливи: членот 1 и
членот 4. Членот 1 јасно цели на Бугарија. Лондонските конвенции ги одредуваат различните форми на агресија за кои некоја земја може да се смета за виновна за агресија. Конвенциите го одредуваат како акт на агресија присуството на вооружени групи на територијата на оштетена држава, кои се собираат
со цел да спроведат или да извршат подготовки за упад на територијата на
оштетената држава.
Сега Југославија не престанува да ја обвинува Бугарија за толерирање,
дури и за благонаклоност кон „присуството на нејзина територија“ на македонски револуционерни организации, кои беа во судир со југословенските окупациски сили во Јужна Србија, односно во анектирана бугарска Македонија.
Причината за тајните протоколи на Балканскиот пакт ќе биде сфатена
од оние што ги разбираат воинствените намери на Белград, онака како што се
тие соголени во оваа книга.
На десет пати од 1918 година досега Белград се има најдено на работ на
напад на Бугарија за да го „реши прашањето“. Во секој наврат, дали како производ на интервенција од Франција или од страв од судир со Италија, „полициската операција“ против Софија и Петрич била одложувана.
Можноста што ја бара пансрпската диктатура за да ѝ го „скрши ’рбетот“
на Бугарија со голема претстава на легалност, е предвидена во членот 1 од
атинскиот пакт. По 9 февруари 1934 година секое наводно минување на границата од страна на македонска банда и судир со југословенска полициска
сила може да обезбеди легитимен изговор за југословенска воена операција
против Бугарија. На тој ден, преку повикување на Лондонските конвенции, Бугарија ќе биде сметана за вистинскиот агресор и Пактот ќе стапи на сила, и покрај тоа што, во суштина, Бугарија ќе биде вистински оштетената страна.
Овие конвенции водат до втор таен протокол кој е додаден на Пактот.
Тој бил склучен и потпишан на 17 март 1934 година во Белград, во канцеларијата на г. Јевтиќ, југословенски министер за надворешни работи, со министрите на Грција, Турција и Романија и во присуство на генералштабот на југословенската армија и на акредитирани делегати од генералштабовите на Турција, Романија и на Грција. Неколку дена претходно во Атина бил одржан првиот состанок по два дена преговори меѓу шефот на турскиот генералштаб и
неговиот грчки колега. Прелиминарните точки биле договорени меѓу Романија и Југославија на крајот на февруари, во текот на три последователни состаноци одржани во Белград. Првиот бил одржан во просториите на претседателството на советот, во присуство на командантот на воениот персонал на
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крал Александар; другите два во просториите на Министерството за надворешни работи.
Овој втор таен Протокол е формулиран како што следува:
„Претставниците на Турција, Грција, Романија и на Југославија, јасно
назначени за оваа цел од нивните влади, се согласија и се согласуваат на следните членови во примената на членот 2 и на членот 4 од Протоколот на
Балканскиот пакт, потпишан на 9 февруари 1934 година:
ПРОТОКОЛ ВТОРИ
Член 1.
Земјите потписнички оценуваат и прогласуваат во заеднички договор дека доколку бугарската влада, по доставувањето на ултиматумот од земјите потписнички што се директно засегнати, одбие да ги разбие
вооружените организации, кои не престануваат да упаѓаат на територијата на
земјите потписнички, или доколку бугарската влада се прогласи себеси за неспособна да постапи по оваа разбивање, ќе се пристапи кон примена на диспозитивите на членот 2 од Лондонската конвенција од 3 и 4 јули 1933 година.
Член 2.
Земјите потписнички оценуваат и прогласуваат во заеднички договор дека во оваа евентуална ситуација, Балканскиот пакт ќе ја употреби сета своја сила и, оттука, тие заклучуваат и одлучуваат како што следува.
Член 3.
Во четириесет и осумте часа по истекувањето на ултиматумот произлезен од една или од повеќе земји потписнички, овие земји потписнички ќе пристапат со своите сили и под услови наведени во следниот
член, кон окупацијата на дел или на целата бугарска територија.
Член 4.
Оваа окупација ќе прекине непосредно по целосното разбивање на организациите наведени во членот 1. Окупацијата може да биде
продолжена само во случај населението на окупираната територија да манифестира, по пат на плебисцит или на друг начин, нивна желба за приклучување кон една или кон повеќе од земјите потписнички.
Член 5.
Доколку небалканска сила ѝ се придружи на бугарската агресија или истовремено и последователно, како што е дефинирано во членот 1
од актуелниот Протокол, Балканскиот пакт ќе ја употреби сета своја сила во
однос на оваа сила.
Член 6.
Не е возможно одрекување од актуелниот договор во рок
од две години по потпишувањето од страна на земјите потписнички. Бидејќи
овој потпис е еквивалентен на ратификација, земјите потписнички се обврзуваат реципрочно и формално да го изземат актуелниот договор од нормалните ратификациски постапки во законодавните тела на своите држави.“
Доказ за автентичноста на овие два документи (чија исклучителна тежина не треба да ја нагласувам) е даден од два факта.
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За време на изминатите два месеци од страна на г. Венизелос, најголемиот грчки државник, кого никој не може да го обвини дека е на платниот список на Бугарија, се спроведе најжестока кампања против Балканскиот пакт и
неговите тајни прилози. Зошто? Затоа што се запознал, и тоа без сомнение од
истиот извор како и јас, со содржината на овие тајни протоколи, и е зачуден.
Пред два месеци англискиот министер во Атина (откако откако Лондон
го добил првиот таен Протокол по недипломатски пат), ѝ ги изразил на грчката Влада „стравот и разочарувањето“ на Форин офисот во однос на Балканскиот пакт. Пред петнаесет дена во нова, речиси заканувачка постапка, британската влада ја советувала грчката влада за своето противење на Пактот, „дури
одејќи дотаму и заканувајќи се со објавување на тајните протоколи што го
придружуваат“.
Горенаведените документи ми беа доставени од два различни извори
во рок од неколку часа. Првиот од дипломатски аташе на една од големите
легации во Белград, а вториот од службеник во југословенската влада, кој смета, како и некои од неговите колеги, дека најсовесниот начин да ѝ служи на
својата држава е преку предавство на владите што ја водат кон нејзина пропаст, заведени од гнасни интереси или луди амбиции.
Белград не треба да се мачи да ја оспорува автентичноста на овие документи, зашто знае од искуство дека мојата документација без исклучок е непобитна и дека им ги оставам на нивните агенти, директни или индиректни,
лагите со кои се одликуваат толку голем број од нивните изјави.
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БЕЛЕШКА ОД ИЗДАВАЧОТ
ЦРНА РУКА ВО ЕВРОПА
ЗЛОКОБНО ехо на балканската драма се одигра во нашето лондонско биро за
време на месец ноември 1934 година. Тогаш ни пријде Воислав Максимус
Петровиќ, аташе на српската легација во Лондон, кој имаше желба да објави
книга во чие пишување во тоа време бил ангажиран.
Петровиќ е автор на неколку добропознати српски граматики и е автор
на книга што беше објавена од Харап пред Војната во која, преку напорите на
г. Џорџ Харап, успеа да го убеди англискиот печат да го применува терминот
„Serbia“ наместо „Servia“ (види ги мемоарите на г. Џорџ Харап).
Петровиќ подготвуваше кратка книга за историјата на сараевскиот
инцидент во светло на неговото познавање на српската Црна рука. Му
отстапивме едно катче во нашата канцеларија и тука тој ги донесе сите свои
документи, кои вклучуваа писма од многу важни британски и странски
личности, покани од палатата во Белград и голем број балкански одредби и
официјални назначувања, кои го карактеризираа како ветеран во
дипломатијата.
Никогаш не ја разбравме причината зошто ја напуштил својата земја, но
знаеме дека беше противник на тамошната диктатура. Тој имаше пишувано во
англискиот печат против режимот и никогаш не престана да ги прераскажува
ужасите резервирани за оние што се во судир со владата.
Тој очигледно беше многу омразен од белградските власти и тврдеше
дека биле направени неколку обиди за убиство врз него – дури и тука во
Англија. Тогаш ги зедовме неговите наводи како некредибилни, но неколку
недели подоцна, откако стана познато дека Петровиќ размислува да објави
книга за Црна рука, отпочна насилна кампања против него. Мистериозни
гласови почнале да се јавуваат во неговата резиденција во Пимлико* и му се
заканувале со смрт доколку не престане со неговите осуди на диктатурата.
Нервите на Петровиќ станаа дотолку влошени што единствено хумано беше
да го скриеме на село. Тој излезе од неговото засолниште само откако доби
уверување од полицијата дека ќе биде безбеден, што го потврдија непосредно
преку барање да ја напушти државата. Тогаш Петровиќ, фатен меѓу
депортацијата на Хоум офисот и неговиот страв да не падне во рацете на
српските мачители, истрча од нашата канцеларија и замина од овој свет.
Тој се задуши со гас во соба на улица „Old Compton“ на 24 ноември 1934
година, откако ја зацврстил одлуката за својата постапка со виски и
наркотици. За време на истрагата тој беше опишан како опасен странец и
беше наведено дека бил поврзан со човекот што го уби кралот Александар во
Марсеј. Ништо не можеше да биде подалеку од вистината.
Неговата смрт предизвика сензација. Лондонскиот, провинцијалниот и
континенталниот печат беа полни со приказната за неговата драма. Во
меѓувреме, југословенската легација во Лондон не седеше со скрстени раце.
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* Ова беше потврдено од сопственичката на неговиот стан, како и од неколкумина други
станари на резиденцијата.

Уредничкиот оддел на еден прочуен лондонски весник доби четири
телефонски пораки во рок од едно попладне, сите наменети да го оцрнат
името на Петровиќ.
Од мигот на неговата смрт, полузавршениот ракопис на Петровиќ
остана онаков каков што го остави тој. Начинот на неговата смрт не ни остави
друга опција освен да го заклучиме во сеф како дел од отпадокот на
издавачката професија.
На 1 декември 1934 година пристигна писмо од Париз, кое нѐ
предизвика да ги извадиме документите и ракописот на Петровиќ од сефот во
кој беа консигнирани. Писмото беше адресирано од La Maison des Journalistes, и
гласи како што следува:
Со најголем интерес ја прочитав статијата во „Daily Mail“ од 27
ноември, париско издание, што се однесуваше на смртта на српскиот
патриот како производ на закани што му биле изнесени преку телефон.
Тоа е само едно од долгата серија злодела кои се и ќе бидат извршени
од пансрпската терористичка организација Народна одбрана. И,
разочарувачки е што огромните народни маси речиси целосно се
несвесни за постоењето на оваа организација, која ја носи директната
одговорност за Големата војна.
Г. Анри Пози во својата книга „Војната повторно доаѓа“ (“Le
Guerre Revient”), со вчудовидувачко експозе за ситуацијата на
националните малцинства на Балканот и во Централна Европа,
херојски се обиде да го сврти вниманието на француската јавност кон
опасностите на кои Франција и цела Европа би се изложиле доколку
Франција продолжи да ги финансира и да ги поддржува овие
криминални и амбициозни политички страни на Малата Антанта,
особено Југославија. Но, попусто. Политичките и финансиските
интереси, кои го контролираат францускиот печат, ја задушија книгата
со лаги, фантазии и молк. Книгата не го доби вниманието што го
заслужува. Француските влади ја продолжуваат својата надворешна
политика, која неизбежно ја води Франција кон нова војна. Кралот
Александар беше убиен. Г. Пози ја предупреди француската јавност и
Владата дека Кралот ќе биде убиен, од кого и како. А, со објавувањето
на тајните протоколи на Балканскиот пакт, тој покажа храброст да ги
осуди криминалните амбиции на Белград за распарчување на Бугарија.
Неговиот единствен надомест беше опомена и закана од француското
Министерство за надворешни работи (под раководството на покојниот
Луј Барту) на 3 мај 1934 година. Тогаш Пози бил советуван дека поради
тоа што ја презел одговорноста да објави документи и факти што не го
засегале, Владата (Думериг–Барту) не се сметала за одговорна за
„неговата кожа“.
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Г. Пози сѐ уште е меѓу живите—на огромно изненадување на
неговите интимни пријатели.
Верувам дека Вашата намера е да го објавите ракописот што
српскиот патриот го остави во Ваш посед пред да падне како жртва на
Народната одбрана. (Патем, овој инцидент беше систематски
забошотен во францускиот печат.) Се надевам дека ќе ја објавите
книгата на г. Пози така, што Англија ќе може да научи, пред да биде
предоцна, која е цената на безусловната воена алијанса, доколку
Франција не ја промени својата надворешна политика.
Јас сум убеден дека книгата на г. Пози, „Војната повторно доаѓа:
Црна рука над Европа“, ќе биде од голем интерес за Вас и дека
значително ќе го поткрепи ракописот што Ви го остави српскиот
патриот. Моја искрена надеж е дека англискиот народ ќе добие
можност да ја прочита оваа книга. Јас сум сигурен дека истовремената
објава на овие два ракописи ќе ја освести англиската јавност за
огромната опасност што тежи врз нив и врз цела Европа.
Бидејќи книгата беше напишана пред државниот удар во
Бугарија и атентатот на кралот Александар, г. Пози ме овласти да Ве
известам дека тој ќе додаде поглавје во кое ќе се осврне на овие
настани и на тој начин ќе оформи ажуриран заклучок.
Г. Пози е припадник на старо француско семејство и е
протестант. Неговиот прадедо бил пратеник за Дордоњската област за
време на Револуцијата. Еден од неговите стриковци, професор С. Пози,
беше сенатор и претседател на Медицинската академија. Друг,
професор А. Пози, градоначалник и пратеник за Реим. Неговиот
братучед, Жан Пози, е француски амбасадор во Персија. Неговата мајка
беше Англичанка, директен наследник на Хампден, и дипломец на
Кембриџ. Еден од неговите вујковци беше покојниот Лорд Невил,
бискуп на Нов Зеланд. Речиси триесет години тој беше припадник на
француските и англиските разузнавачки служби за Балканот и
Централна Европа; десет години тој беше шеф на тајната служба на „Le
Temps“ за Балканот, беше еден од поверениците на Клеменсо за време
на Војната и е далеку најкомпетентниот човек на Континентот, кој
може да дискутира за ова критично прашање. „Војната повторно доаѓа“
беше преведена на италијански, бугарски, унгарски и германски, а е
забранета во Малата Антанта, во Грција и во Турција; каде што на секој
државен службеник што ќе биде фатен со книгата му следува пет
години тешка робија. Излишно е да се каже дека г. Пози е државен
непријател број еден во земјите на Малата Антанта, во Грција и во
Турција.
Одговоривме на писмото со сета соодветна претпазливост и на крајот
го добивме ветениот примерок од книгата на г. Анри Пози, „Војната повторно
доаѓа“, која ви беше презентирана низ страниците што претходеа.
Книгата е извонредна потврда на поголемиот дел од ракописот на
Петровиќ, што се чувствуваме обврзани да направиме резиме на
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оригиналниот ракопис на Петровиќ како прилог на оваа книга. Двата
ракописи заедно се извонредно откритие за денешните состојби на Балканот,
додека недовршеното дело на Петровиќ е уште повеќе интересно во светло на
заклучоците што ги влече г. Пози од своите искуства на Балканот.
Додека полагаме најголема верба во извештајот на г. Пози, ние,
нормално, не можеме да го цениме ракописот на г. Петровиќ како ништо
повеќе од интересно лично странично светло на балканското прашање, кое, по
својата сличност со книгата на г. Пози, добива извесна можна историска
вредност.
Во светло на откритијата на г. Пози за методите со кои се служи
Белград против оние поданици што не го задоволуваат, не сме изненадени
што г. Петровиќ одбра самоубиство во Англија, наместо „добредојдето“ што
несомнено го чекало во Србија.
Забелешка на издавачот [на англиската верзија]: Г. Пози, кој ги прегледа
шпалтите за оваа книга, истакна дека нема ништо фиктивно во тврдењата на г.
Петровиќ и дека тој има докази од уште посензационален карактер.
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ИСТОРИЈАТА НА ЦРНА РУКА И ГОЛЕМАТА ВОЈНА
пишува: Воислав М. Петровиќ
СЕ ВРАТИВ во Лондон во ноември 1913 година, по Втората балканска војна.
Претходно бев распореден при Меѓународните училишта за кореспонденција
во Кингсвеј. Меѓутоа, овој пат се вратив во ново својство – аташе на српската
легација. Јас не бев тесно српски ориентиран во моите симпатии, зашто сум од
црногорско потекло, па затоа не бев изненаден кога некои мои црногорски
пријатели ме замолија, доколку можам, дури сум при српската легација, да
внимавам на работите што можат да ѝ бидат од интерес на малата Црна Гора,
која беше премногу сиромашна да си дозволи сопствена легација.
Се здобив со благонаклоноста на црногорскиот крал Никола со тоа што
ја преведов на англиски неговата претстава „Царицата на Балканот“, која
потоа беше објавена во Лондон од Евелин Неш во 1913 година, и чија сценска
продукција беше спречена преку махинациите на извесни љубоморни
балкански личности.
Црногорските работи во Лондон беа згрижени од рускиот амбасадор,
како и од сер Ропер Паркингтон, кој дејствуваше со почесен капацитет, поради
својата љубов за Црна Гора, и беше црногорски генерален конзул.
Кај овој човек отидов кога за првпат пристигнав во Лондон и од
неговите усни за првпат разбрав за вистинското постоење на српската Црна
рука*.
„Српскиот крал Петар Караѓорѓевиќ“, рече сер Ропер, „има желба да ја
анектира Црна Гора кон своето кралство и, за да ја оствари својата цел, тој
сака да го елиминира крал Никола по секоја цена. Се сеќавате ли на
бомбашката афера од 1907 година?“
„Не треба да кажете повеќе“, му реков на сер Ропер, затоа што за време
на срамотата од 1907 година јас само што бев назначен за вицеконзул на
Соединетите Држави во Белград и мене ми падна коцката да изготвам
извештај за Вашингтон за овој гнасен престап против кралот на Црна Гора.
Оттука, многу добро ја паметам „бомбашката афера од 1907 година“.
Моите американски претпоставени, господата Мурхед и Ноулс, отпрвин
не беа подготвени да го испратат мојот извештај во Вашингтон. Затоа што
беше докажано од признанијата и од изјавите на сведоците, како и од
техничките експерти, дека заверата била искована во Белград, дека
* Забелешка на издавачот [на англиската верзија]: Кај нас имаме необорливи докази за
тесната врска меѓу Петровиќ и сер Ропер Паркингтон. Писмата пишувани лично од сер Ропер
се во наш посед. Последното писмо од 15 август 1922 година, адресирано до: д-р Петровиќ,
секретар, Кралско министерство за образование, улица „Краља Милутина“ бр. 81, Белград,
Србија, е во целосна согласност со искажувањата на Петровиќ. Последниот параграф гласи:
„Немам голема симпатија кон Србите, затоа што тие, колку што знам, ги третираат
Црногорците многу неправедно. Ми причинува голема жалост што Црна Гора е преземена од
Србите и повеќе ја нема на картата на Европа.“
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извршителите, чија задача била да отидат во Цетиње и да го убијат кралот
Никола и целото негово семејство, биле избрани од група студентинебидници од Белградскиот универзитет, и дека бомбите што ги носеле со
себе биле произведени во Крагуевац, во фабриката за муниција на српската
Влада.
„Мислите ли дека има нова завера против кралот Никола?“, прашав.
„Не, нема нова завера“, одговори тој. „Заверата е стара, стара колку што
е стара организацијата Уједињење или смрт. Ова здружение е подобро познато
под името Црна рука, чија програма ги вклучува атентатите на голем број
владетели покрај кралот на Црна Гора и чија крајна цел е експанзија на
српското кралство.“
Бев стаписан од веста, иако, се разбира, бев свесен за постоењето на
тајно здружение на воени лица под вулгарното име Црна рука, кое во 1903
година го беше организирало атентатот на српскиот крал Александар
Обреновиќ и неговата кралица Драга. Сер Ропер ме предупреди да бидам
претпазлив во мојата нова функција и ми рече дека, доколку сум внимателен,
ќе најдам дека во Србија дејствуваат две влади – официјалната, која дејствува
на површината и друга, која дејствува под неа, невидлива и често
неосомничена. Оваа невидлива влада е Црна рука.
Сер Ропер ми даде примерок од Уставот на српската Црна рука и овој
Устав* внимателно го чувам.
Меѓутоа, наскоро научив многу повеќе работи за оваа чудна
организација – оваа „држава во држава“, како што ја нарече Никола Пашиќ† во
една пригода. Но, од сето што го научив, ништо не беше ни оддалеку толку
чудно и енигматично како нејзиниот spiritus rector, нејзиниот врховен
командант, полковник Драгутин Димитријевиќ, со прекар Апис, поради
неговите квалитети на пчела. Четирикрилест во својот патриотски елан,
полковник Димитријевиќ секогаш ја знаеше правата линија од зародиш на
идеја до нејзино извршување. Дотолку повеќе, тој не беше без жилото на
трудољубивиот инсект. Анимиран од најискрената љубов за својата родна
земја и народ, во висок степен надарен со сите квалитети потребни за еден
успешен предводник, надарен од природата со интелигенцијата на натчовек,
полковник Димитријевиќ истовремено поседуваше својство на магнетизам и
необјаснива мистериозна моќ за надвласт, така што, кога даваше наредби, тоа
го правеше со тон што не оддаваше ниту ронка противречност како
ноторните декрети на Минос. Неговите команди ги придвижуваа, и неговите
потчинети и неговите претпоставени, на слепа послушност, на големи
потфати, на смртоносни дела или злодела. Овој способен српски офицер беше
началникот на Разузнавачката служба на белградскиот воен уред, и негова
задача беше да знае што е можно повеќе за тајните подготовки против Србија,
како на домашен терен така и во странство. Чуден беше овој човек, со
неговата двојна природа – најчудниот што сум го сретнал во својот живот. Во
својот ревносен патриотизам, кој не беше ставан под прашање ниту од
* Превод од Петровиќ е додаден во прилог на оваа книга.
† Премиер на Србија во 1914 година.
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неговите најжолчни непријатели, тој никогаш не се снижи пред закана, колку
и да беше ужасна, сѐ дотогаш додека ја сметаше за неопходна за постигнување
на она што тој го сметаше за „благородна цел“. Полковник Драгутин Т.
Димитријевиќ – Апис беше тој што, како релативно млад офицер, го
организирал и го извршил атентатот на кралот Александар Обреновиќ и
кралицата Драга во јуни 1903 година. Тој беше човекот што на окрвавениот
српски престол го постави претендентот Петар Караѓорѓевиќ – внук на
свињарот Караѓорѓе Петровиќ од селото Топола. Од сите оние што имаа
влијание во Србија, полковник Димитријевиќ го имаше најпрекрасниот начин
да издава наредби, претставувајќи ги најтешките работи во најпрости црти,
така што неговиот агент ќе ги изврши беспрекорно без да биде свесен какво
добро или зло направило неговото дело. Благодарение на цела војска
доушници што тој ги регрутираше од сите општествени слоеви, Апис беше
најдобро информираниот човек во Кралството. Тој знаеше точно што се
случува во секој државен уред, во секоја странска легација или конзулат, а
беше запознаен и со интригите на српскиот кралски дворец, па дури и на
извесни странски дворци и кабинети. Неговата канцеларија во просториите
на српскиот генералштаб беше пчеларник на луѓе што навраќаа: воени лица
од секој ранг, комитаџии, дипломати и домашни слуги, маскирани
свештеници и актерки со долги превези, високо позиционирани владини
службеници и анонимни лица без фиксна адреса. Некои одеа да известат за
нешто што го сметаа за сходно за посета; други да ургираат за услуга или да
поднесат жалба; трети да му поднесат на Апис некаков предлог или да му
изложат некаков таен план, но сите за да се спријателат со „семоќниот Апис“,
како што беше општо ословуван. И навистина беше семоќен, затоа што, покрај
моќта што произлегуваше од неговата официјална функција и неговото
високо место во дворецот на крал Петар, полковник Димитријевиќ имаше
уникатна способност да создава пријатели дури и од неговите заколнати
противници. За време на еден краток разговор (тој не беше зборлив), имаше
способност да ги претвори неговите жолчни непријатели, Радикалите, во
посветени пријатели или во преплашени слуги. Неретко тој ги преобратуваше
своите атентатори во припадници на тајната организација. Како што го
хипнотизираше Распутин рускиот дворец така Апис ја маѓепса целата српска
нација – или барем оној дел од неа со кој тој стапи во контакт.
Во прочуениот белградски ресторан „Колорац“ имаше една долга маса
во ќошот, која беше зафатена или од воени лица, или од неколкумина цивили
или инаку стоеше празна, дури и целиот ресторан да беше полн со гости.
Редовните посетители можеа да забележат дека речиси секогаш на неа седеа
истите лица. Кога ми доаѓаа гости од странство или кога забавував некој
пријател, обично ги носев во „Колорац“, зашто храната таму беше подготвена
на најтипичен српски начин. Нашата маса често беше во близина на таа
прочуена маса, зашто тоа беше масата на која полковник Димитријевиќ –
Апис, со својата постојана насмевка и цигарата, која секогаш гореше,
заседаваше со одбрана група армиски офицери, дипломати, трговци, банкари,
новинари и други класи на интелигенцијата. Повеќето од разговорот доаѓаше
од Апис, додека другите внимателно слушаа, консумирајќи го секој збор што
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излегуваше од неговите усни. А, немаше многу, зашто Апис не беше зборлив
човек. Оттука, бидејќи многу ретко некој се осмелуваше да зборува, обично
владееше чуден молк на „долгата маса“. Една вечер еден непознат гост, кој
седеше со една мошне незауздена толпа, скокна, покажа кон масата на
полковник Димитријевиќ – Апис и извика: „Онде седи извршната власт на
Кралството Србија!“ Сите гости што го слушнаа наеднаш извикнаа во хор: „Да
живее Апис!“ за да покажат дека не е „долгата маса“, туку Апис врховната
извршна власт. Меѓутоа, Апис и неговите пријатели се направија како да не го
слушнале коментарот.
Колку длабоко одеше влијанието што го имаше полковник
Димитријевиќ – Апис врз самата непријателски настроена српска влада може
да се види од фактот дека, при состанок на Црна рука, Апис на шега предложил
еден од основачите на Црна рука, извесен поранешен свештеник, а подоцна
вицеконзул, Богдан Раденковиќ, да биде назначен за поглавар на Српската
православна црква. Кралската влада, со цел да му ги исполни очекувањата на
Апис, веднаш го прифати предлогот и го препорача Раденковиќ како свој
кандидат за високата служба, притоа провоцирајќи бура негодувања од
свештенската хиерархија во Србија, Црна Гора, па дури и од
Константинополската патријаршија. Меѓутоа, Апис не е основач на Црна рука.
Таа е основана од извесни млади шовинисти, меѓу кои клучни улоги играле
новинарот Љубомир Јовановиќ-Цупа и веќе споменатиот вицеконзул Богдан
Раденковиќ. На Апис му било пристапено по усвојувањето на уставот на Црна
рука и бил поканет да му се приклучи на движењето. Тој ја прифатил
поканата, затоа што сфатил дека организацијата може да ѝ послужи на
неговата цел, која била остварување на националниот идеал што го истакнале
пред целиот југословенски свет принцот Михајло Обреновиќ од Србија (1860–
1868) и принцот Никола од Црна Гора. Србија требаше да биде прифатена од
сите како „Пиемонт“ за обединувањето во една моќна политичка држава на
сите Срби, Црногорци, Хрвати, Бугари и Словенци.
Апис беше човекот што прв ги замисли и ги оствари тајните воени
сојузи меѓу Србија, Бугарија, Црна Гора, и Грција. Апис беше тој што
непосредно по склучувањето на овие воени спогодби ја присили
нерешителната српска влада да ја преземе иницијативата за формирање
Балканскиот сојуз, кој во 1912 година, на изненадување на официјална
Западна Европа, речиси ги исфрли Турците од Европа. Апис беше
единствениот храбар офицер во целата храбра српска армија што имаше
храброст да тргне инкогнито во албанските планини и да се сретне со
уважениот Иса Болетинац, национален херој на Албанците (надминат само од
Скендербег) и да склучи воен сојуз против Турците дури и со Албанците.
Точно е дека Апис ја предводел офицерската завера која во 1903 година
го уби Александар и неговата кралица, но дури и во оваа афера Апис
дејствувал со највисоки мотиви. Во личноста на крал Александар тој видел
препрека за слободниот напредок на српскиот народ и – го отстранил. Но,
нека го фрли првиот камен врз Србија и нејзиниот Апис нацијата што никогаш
во својата историја не се ослободила по насилен пат барем од еден свој добар
или лош владетел! Трагедијата од мај 1903 година претставува револуција во
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српската историја, а нема многу револуции во светската историја во кои не
паднала крв. Меѓутоа, колку се покажа благодарен принцот регент
Александар Караѓорѓевиќ од Србија кон Апис и каква награда му има дадено
српската влада на овој народен херој, историјата оттогаш си има покажано.
Принцот Александар во прво време бил голем поддржувач на Црна рука,
за што сведочи фактот дека тој од својата лична каса подарил 26.000 динари
(1.000 британски фунти) во поддршка на официјалниот орган на
организацијата, „Пиемонт“. Доброинформирана личност ми пренесе дека
принц Александар, поради тоа што бил голем симпатизер на движењето или
можеби поради тоа што стравувал од неговата моќ, која постојано растела,
своевремено направил сѐ што можел да ја преземе контролата врз него и да
стане негов врховен водач. Но, еднакво добро знам дека Централниот
извршен комитет на Црна рука љубезно, но цврсто, ја одбил честа за свој
поглавар да го добие наследникот на српскиот престол. Збеснат од оваа брука,
а истовремено, згрчен од стравот некој ден неговото име да не се најде на
„црниот список“ на Црна рука, принцот Александар одлучил да основа
контразавера, која ја нарекол Бела рука, и за нејзин челник го поставил
потполковникот Петар Живковиќ. Целта на оваа практично јавна
организација било исклучиво да контрира и, доколку е возможно, да ја разбие
Ујединење или смрт. Со години Бела рука го чекаше опортуниот час за
отворена битка со Апис, затоа што тој имаше свои следбеници и приврзаници
речиси во секое катче на државата, како и во југословенските покраини во
покојната Австро-унгарска монархија. Во првата половина на 1914 година се
шпекулираше дека нивната бројка изнесува близу 150.000 души. Бидејќи
според статутот на организацијата, на огромното мнозинство на овие
припадници и следбеници им било непознато кој сѐ е нејзин член,
невозможно било да се утврди точниот број, зашто списокот на нејзините
припадници бил само во еден примерок, а тој бил исклучиво во рацете на
Апис. Овој документ никогаш не бил никому покажан, ниту на неговите
најинтимни пријатели ниту на „Големата десетка“, која ја делела извршната
власт со Апис. За време на фарсичното судење на кое пребеганата српска
влада го изложи Апис и неговите следбеници во Солун во 1917 година,
полицијата ги пребаруваше неговите работни простории и неговата
резиденција, но никогаш не успеа да го пронајде целосниот список на членови
на организацијата Ујединење или смрт. Каде е скриен? Ова беше една од
тајните што Апис ги однесе в гроб!
Но, како што реков, меѓу 1911 година и српскиот пораз во 1915, Апис и
Црна рука беа премногу моќни за да бидат јавно напаѓани од владите на
Србија. Оттука, принцот Александар настојуваше по секоја цена да ги одржи
пријателските односи со Апис, кого како производ на тоа го опсипуваше со
безбројни јавни почести и лични услуги. Така, на пример, кога Апис се разболе
за време на Првата балканска војна, принцот Александар на свој трошок ги
собра најголемите стручњаци од Германија да дојдат во Белград и да го
излечат Апис.
Знаејќи само малку од сето ова, не ми беше потребно долго за да сфатам
дека она што ми го рече сер Ропер Паркингтон – дека во Србија содејствуваат
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две влади, е вистина. Не можев да оформам мислење за тоа каде лежи
лојалноста на мојот претпоставен во Лондон, д-р Славко Грујиќ, но набргу ми
стана мошне јасно дека силни струи течеа низ српската легација во Лондон. На
англискиот читател ќе му биде тешко да му поверува на моето излагање. Тој
нема да може да сфати како е можно некој да работи во атмосфера на
спротивставени лојалности. Впрочем, јас не верувам дека Англичанецот тоа
може да го толерира. Замислете млад Англичанец, кој од Оксфорд или од
Кембриџ заминува на работа во британската амбасада во Белград и при
своето пристигнување затекнува состојба во која амбасадорот не само што
работи за британската круна туку и за некој анонимен полковник на
британската тајна служба. Како треба да постапи овој младич во една таква
атмосфера? Доколку протестира, тогаш ќе го загуби местото во својата каста.
Доколку ги задуши своите чувства, тогаш постепено ќе го загуби своето
морално сетило.
Д-р Грујиќ ми остави впечаток на навистина шармантен човек, а
неговата шармантна сопруга, која беше Американка, подоцна ми стана добра
пријателка. Тој изгледаше како да не работи многу, а и, впрочем, во легацијата
и онака немаше што да се работи многу.
Прв секретар на српската легација беше Александар Ѓорѓевиќ, висок,
тенок, личен човек од околу четириесетина години. Тој беше, може да се рече,
бестрашен и безгрешен кавалер, кој му припаѓаше на семејство што можело да
стане најбогато во Кралството, затоа што неговиот татко, д-р Владан
Ѓорѓевиќ, долги години бил премиер за време на владеењето на крал Милан
Обреновиќ. Бидејќи крал Милан беше повеќе глумец одошто државник,
Владан беше де факто владетелот на државата. Неговата администрација
беше истовремено и славна и озлогласена, и во нашата национална историја е
запаметена по името „Владановштина“, што приближно значи „стравотен
деспотизам на Владан и неговата дружина“. Доколку овој велик државник го
следеше примерот на повеќето негови претходници, чија главна грижа беше
да се збогатат преку ноќ, и тој можеше да собере енормно богатство. Но,
Владан беше еден од оние малкумина српски моќници кои беа чесни
патриоти. Што и да кажат неговите лични или политички противници за него,
никој го нема обвинето за злоупотреба да неговата висока позиција за
остварување на личен профит. Воопшто, тој беше ословуван како српски
Аристид. Но, на неколкуте негови синови им го беше оставил само големото
име, без никаков приход. Сите тие мораа да работат за живејачка, и
продолжија по стапките на својот татко, што се однесуваше до личната
незаинтересираност.
Така, мојот колега Александар Ѓорѓевиќ беше човек со чисти раце во
извршувањето на своите службени должности, кои, сепак, не беа многубројни.
Се сеќавам дека ќе пристигнеше наутро и ќе ме прашаше дали има некакви
новости од Белград. Повремено доаѓаа сериозни и важни упатства, кои му ги
предавав дешифрирани и отпечатени, а тој ми ги враќаше на моето биро со
сета ноншалантност на „источњак“, премногу мрзелив да ги прочита,
замолувајќи ме само да му ја прераскажам во кратки црти содржината на
депешата. Потоа ќе си го ставеше шеширот на глава, накривувајќи го преку
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десната веѓа, ќе си го ставеше бастунот под левата мишка, и навлекувајќи си
ги ракавиците, лежерно ќе си заминеше, со арогантниот чекор на Турчин со
сета вечност пред него.
Работата во легацијата беше мошне монотона дејност. Дипломатските
и трговски односи меѓу Велика Британија и Кралството Србија не беа многу
активни. Следствено, нашата работа, доколку воопшто имаше што да се
работи, беше ограничена на празни формалности, сметководство и издавање
потврди за плати и надоместоци и за репрезентација. Оваа стереотипизирана
дејност често беше дополнувана со апликации за додатни трошоци, кои
делумно се ползуваа во име на „пропаганда“ и „разузнавачки дејности“ – оваа
второво кога се преведува на нормален јазик не значи ништо повеќе ниту
помалку од дозволена толерирана шпионажа.
Што се однесуваше до дипломатската дејност, и таа беше занемарлива.
Во легацијата се одржуваа многу мали пригоди, а и тие исто така беа ретки.
Но, работите станаа уште потивки по истекувањето на наемниот рок за
просториите на улица „Понт“ бр. 40. Бидејќи д-р Грујиќ беше свесен дека
наскоро треба да се врати во Белград за да ја отпочне својата нова должност
како потсекретар за надворешни работи, тој одлучи да не се мачи да бара нови
простории за легацијата. Кога пристигна денот за селење, ние немавме
простории. Тогаш Грујиќ ја доби генијалната идеја да го одвои неговиот мебел
и личните работи и да ја пресели архивата и мебелот на легацијата во
скромниот хотел „Belgravia Mansions“, во близина на Викториа стејшн.
Непростливо лекомислената одлука на д-р Славко Грујиќ, кој инаку беше
коректен и претпазлив дипломат, да ги пресели сите тајни документи на
српската легација во јавен хотел, каде што секакви луѓе доаѓаа и одеа во кое
било време, беше извор на неспокојство во мене. Дотолку повеќе што тука
легацијата немаше сеф ниту каса, така што документите од најчувствителна
природа беа складирани во стари кутии од шеќер, кои беа натрупани една врз
друга во собите што беа предвидени да бидат моја и канцеларија на Ѓорѓевиќ!
Еден ден во март 1914 година, додека јас и Александар Ѓорѓевиќ бевме
зафатени со дешифрирање на штотуку пристигнатата депеша од Белград,
Грујиќ влезе и рече: „Алексадар, дојди накратко во мојата канцеларија!“
Ѓорѓевиќ излезе и јас останав сам да се мачам со шифрата и депешата.
За кратко мојот постар колега се врати да ме повика за помош.
„Да, со задоволство ќе Ви помогнам, но како ќе ги оставиме овие
доверливи документи на маса на јавно место?“ реков додека ги ставав
шифрите и документите во фиоката на моето биро.
„Заклучи ја фиоката, па што даде Господ!“ рече флегматичниот
дипломат.
Минавме низ ходникот на „Belgravia Mansions“ и Ѓорѓевиќ ја отвори
вратата, но тоа не беше канцеларијата на д-р Грујиќ, ниту апартман што ѝ
припаѓаше на легацијата. Стануваше збор за мала приемна соба. Во неа имаше
неколку фотелји и една софа. Кога ја затворивме вратата, видов еден човек,
кој беше седнат на првата фотелја до влезот. Очите му беа остри, како на рис.
Лицето му беше бледо, но полно со одлучност и смелост. Неговиот орловски

188

нос, како и неговите општи црти оддаваа впечаток за човек што не плаши од
ништо.
Човекот стана кога ние влеговме во просторијата. Беше висок околу
метар и деведесет. Рамениците и рацете му беа такви што би му позавидел и
масајски поглавица.
„Да Ве запознам со г. Стивенс!“ рече Ѓорѓевиќ на англиски, додавајќи
збор на српски, кој значеше „таен агент“.
Се запрашав зошто Ѓорѓевиќ, кој беше искусен дипломат, ме повика
мене, негов помлад колега, на помош во извршување задача што му била
доверена нему и само нему.
„Таен агент? Чиј?“ прашав на српски.
„Засега ничиј“, рече првиот секретар, затворајќи ги усните цврсто,
каков што му беше обичајот кога беше незадоволен – што беше случај речиси
постојано – и уморните црти на неговото лице станаа уште подлабоки.
Ни јас не бев позитивно импресиониран од „г. Стивенс“, и покрај тоа
што тој носеше со себе писмо од грофот Бекендорф, тогашен руски амбасадор
во Лондон. Грујиќ нѐ увери дека имал усна потврда од авторот на
препораката. Го викавме овој господин „мистер Стивенс“, но неговото
вистинско име, ни рече тој, било сењор Дел Вал. По молба на Ѓорѓевиќ,
направив разговор со „Стивенс“ на шпански, јазик за кој тој тврдеше дека го
познава добро. Тој несомнено зборуваше шпански мошне течно, но не со
кастилијански акцент. Тој навистина зборуваше шпански, но со акцент што
повеќе наликуваше на мексикански, додека неговиот англиски беше на ниво
на површно образуван човек.
Откако му беа поставени неколку прашања во мое присуство, Ѓорѓевиќ
направи краток разговор со Стивенс и потоа ми го предаде со цел да му
одржам неколку лекции по српски јазик, за да го подготвиме на тој начин за
мистериозно патување во Србија. Му одржав лекции по српски, тој добро
напредуваше во учењето овој навистина тежок јазик и одеднаш мистериозно
исчезна.
Во меѓувреме, Грујиќ ја напушти легацијата во Лондон и се врати во
Белград, каде што беше назначен за државен потсекретар за надворешни
работи. На негово место во Лондон беше назначен Матеја Бошковиќ. Стивенс
не го видов некаде до јуни 1914 година, а во меѓувреме примивме писмо од
извесни кругови во Белград кое се однесуваше на него. На Стивенс му била
дадена извесна сума пари и тој повторно исчезнал. Неговите движења ми
останаа мистерија.
На 28 јуни 1914 година Гаврило Принцип, малолетен српски фанатик од
Босна, испука два смртоносни истрели во Сараево.
Таа судбоносна недела мојот шеф, Матеј Бошковиќ, и јас само што бевме
завршиле со ручекот, кога добивме телеграма. Грубиот превод гласи:
ИЗУТРИНАВА ИЗВЕСНИ БОСАНСКИ ФАНАТИЦИ ГИ УБИЈА ФРАНЦ
ФЕРДИДНАНД И НЕГОВАТА СОПРУГА СТОП НЕ ДАВАЈТЕ ИНФОРМАЦИИ
ДОДЕКА НЕ ДОБИЕТЕ ПОНАТАМОШНИ УПАТСТВА – ПАЦУ
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Јас бев сосема ужаснат, но Бошковиќ, чудно, изгледаше сосема
рамнодушен кон веста, па дури и се насмевна од уво до уво. Мене ова ми
изгледаше како тој да ја очекувал телеграмата.
Отпосле дознав дека и Бошковиќ и Грујиќ наводно биле под команда на
Димитријевиќ – Апис, кој преку посредништвото на двајца припадници на
Црна рука, Цигановиќ и мајор Воја Танкосиќ, ги обучиле Принцип и неговите
заговорници за нивната подла задача. Судската истрага во Сараево, извршена
непосредно по стореното злодело, не само што неоспорно го докажала ова
туку дополнително и покажала дека тие биле опремени со оружје
произведено во српската државна фабрика за оружје во Крагуевац.
Вината на Србија беше премногу очигледна или, поточно, не на Србија,
туку на грозни ганстери, кои го држеа нејзиниот прост народ во ропство.
Сочувството кон Австрија беше универзално. Извештаите на дописниците на
британските весници изнесуваа дека печатот во Виена и во Будимпешта
отворено ја обвинува српската влада за соучество во срамниот чин.
Антисрпски демонстрации избувнаа во Сараево, Загреб и во други
места на двојната монархија. Бурата на непријателство што ја зафати Виена
беше потпалена од насилниот тон на австроунгарскиот печат, кој бараше
соодветна казна за целиот српски народ. Дека Австро-Унгарија имаше право
да бара соодветна сатисфакција од белградската влада, како и некаква
гаранција дека нејзините власти нема да подготвуваат понатамошни атентати
во Австро-Унгарија, немаше сомнеж, па дури и пријателите на Србија тогаш
тоа го признаваа и искрено советуваа умереност.
Во меѓувреме, околу 5 јули 1914 година, Стивенс одеднаш се појави во
српската легација и побара илјада британски фунти стерлинзи. Не ми беше
јасно што бараше, па затоа го прашав мојот нов шеф што да правам. Бошковиќ
влезе во мојата канцеларија и му рече на Стивенс дека тој не може да очекува
повеќе пари. Стивенс бурно протестираше и спомна извесен договор.
Бошковиќ, изненаден од зборот „договор“, тврдеше дека договорот барал
извесни нешта од Стивенс и дека овие нешта не биле извршени. Тогаш
Стивенс го одврза јазикот и целата работа стана јасна како ден. Веднаш ми
стана јасно дека Стивенс бил ангажиран да оди во Сараево и да го убие
Принцип и неговите заговорници, доколку тие не успеат да ги испијат
шишенцата со отров откако ќе го убијат Фердинанд. Идејата била Стивенс,
како одличен стрелец (наводно тој можел да погоди јаболко од сто метри), да
стои на далечина и да пука на атентаторите како божемен вознемирен
надбљудувач. Принцип го застрелал Надвојводата, но Стивенс не можел да го
застрела Принцип, бидејќи му попречила толпата и полицијата. Оттука,
тврдеше Бошковиќ, Принцип ќе „пропее“ и работите ќе се разгорат. Шпионот
се сврте кон вратата. Кога стигна до неа, се сврте кон мене и кон Бошковиќ и
ги извика следниве зборови: „Si no lo paga el Valaco, lo pagara el Turco“, што
значеше: „Доколку вие не плаќате, тогаш ќе плати Турчинот.“*
* Д.П.: Поинаку, заканата на „мистер Стивенс“ може да се преведе на следниот начин: „Штом
не плаќа Влавот, ќе плати Турчинот.“
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Бошковиќ изгледаше сосема стаписан од развојот на настаните, зашто
Стивенс очигледно беше подготвен да направи пакости. Во меѓувреме,
британскиот печат не престана да ги осудува убиствата, но климаксот беше
постигнат и адутот на Стивенс беше изложен, кога на 11 јули весникот „John
Bull“ објави статија насловена како „Убиениот надвојвода,“ која поради својата
историска вредност и поради нејзиното длабоко влијание врз британската
јавност е прикажана во книгава.
Нашите агенти наскоро разбраа дека Стивенс ѝ го продал „договорот“,
како и некои други компромитирачки документи, на австроунгарската
амбасада во Лондон†, и дека сите тие документи паднале во рацете на Хорацио
Ботомли, кој дефинитивно ги ползуваше мошне неефективно. Статијата од
„John Bull“ предизвика сериозна сензација во Лондон, како и низ целиот свет,
зашто тврдеше дека Бирото на тајната служба при српската легација во
Лондон било запознаено со планот за атентат на надвојводата Франц
Фердинанд.
Уште не беа доставени првите примероци од „John Bull“ на 11 јули 1914
година, кога зградата на нашата легација стана вистинска кошница од
заинтересирани известувачи од „Флит стрит“. Бошковиќ не можеше да им
даде никакви објасненија, бидејќи чекаше понатамошни „упатства“ од Пашиќ.
Меѓутоа, бидејќи јас имав усни упатства од Пашиќ, кои тој ми ги даде во мај
1914 година, се обидував да ја задоволам љубопитноста на овие новинари, не
заборавајќи дека платата ми доаѓа од српската влада, да го користам јазикот
како византиски дипломат, односно да ги прикривам, а не да ги искажувам
своите мисли.
Кога Бошковиќ ги доби со упатствата што беа очекувани со нетрпение, околу
15 јули тој отиде во британскиот Форин офис и, откако се врати во легацијата,
ни рече дека испратил извештај до Белград за тоа дека имал приватна средба
со сер Артур Николсон. Во одговор на прашањето на Бошковиќ за тоа дали би
било препорачливо за српската легација да поднесе тужба за клевета против
весникот „John Bull“, мудриот шеф на британската дипломатија наводно
неофицијално го советувал мојот шеф дека, иако фаталната статија тврдела
дека „изнесува докази дека Бирото на тајната служба при српската легација
била запознаена со планот за атентатот на надвојводата“, тој (сер Артур)
сметал дека, доколку српскиот министер отпочне судски процес против „John
Bull“, таквиот процес „може да биде неуспешен“, зашто – повторно да ги
ползувам зборовите што Бошковиќ тврдеше дека се на сер Артур: „Авторот на
статијата бил многу внимателен и пишувал толку нејасно на тој начин
превенирајќи можност некој поединец да се жали дека бил наклеветен.“
Според Бошковиќ, нему понатаму му било посочено дека „нема начин во оваа
држава извршната власт да задуши весник“.

† Петровиќ тврдеше дека Ботомли не можел да ги пренесе вистинските факти без да го
инволвира Стивенс. Затоа документите биле намерно искинати и запалени.
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Се сеќавам дека Бошковиќ залудно беснееше зашто во Велика
Британија не може да се уапсат новинарите кога објавуваат нешто што ги
вознемирува моќниците и да се изложуваат на омилениот вид балканска
казна „бастинадо“.* Тој категорично истакнуваше дека Белград има
неспоредливо подобри и поефикасни методи за замолчување на таквите јавни
автори како Хорацио Ботомли, и се присети на „класичниот“ пример на двајца
несреќни српски новинари, браќата Новаковиќ, кои непосредно пред
Балканската војна (1912) беа уапсени, фрлени во срамниот затвор „Главњача“
и ладнокрвно стрелани, без судски процес, затоа што „се обиделе да избегаат“.
Сепак, „John Bull“ мораше да биде некако замолчен, па затоа во Лондон
беше испратен емисар од Белград од „највисоките кругови“. Тој се сретнал со
Ботомли и, според извештајот на споменатиот емисар, кој го прочитав, но не
бев во можност да го умножам, тој му понудил пари на уредникот на „John
Bull“, а тој за возврат да престане да пишува против владата на принцот
Александар Караѓорѓевиќ. Бидејќи Ботомли ја отфрлил со индигнација
таквата непристојна понуда, споменатиот емисар му рекол дека тој, Ботомли,
ќе немал можност да ги потроши парите што „ги добил од гроф Менсдорф“
(австроунгарскиот амбасадор во Лондон), „зашто долга“ била „раката на Црна
рука“.
На оваа јасна закана, Хорацио Ботомли одговори со статија насловена
како „По ѓаволите со Србија“, која го стаписа целиот дипломатски свет. Види
фотостат.
Хорацио Ботомли несомнено грешел за време на својата долга и
метеорска кариера, но тој објави само дел од тајните документи што шпионот
на српската легација, „мистер Стивенс“, му ги предал. Хорацио Ботомли беше
обвинет дека конечно бил замолчен кога белградските „највисоки кругови“ ја
удвоиле сумата што наводно му ја понудила австроунгарската легација на
„John Bull“ за објавувањето на третото продолжение. Но јас, кој бев на самото
место и гледав, категорично тврдам дека овие обвиненија беа невтемелени и
срамни клевети, затоа што Ботомли не доби ништо од споменатиот емисар
ниту од нашата легација во Лондон. Други, сосема различни причини одлучија
храбриот англиски новинар да ја прекине својата антивоена пропаганда и
разобличувањето на убијците на кралот, кои го донесоа Караѓорѓевиќ до
крвавиот српски престол. Сосема друг беше оној што се посочуваше дека бил
во придружбата на Хорацио Ботомли, кој, според Бошковиќ, откако разбрал за
одлуката на големиот новинар да ја прекине серијата, го посетил и примил
„четири цифри“ мито. Бошковиќ во својата депеша со образложенија до
Пашиќ, го опиша „миротворецот“ како висок, рус тип. Јас никогаш не го видов
ниту, пак, го виде некој друг од српската легација во Лондон.
Толку за ослободувањето од обвинувањата на Ботомли.
На 23 јули 1914 година во 18 часот барон Владимир Гајзел фон
Грезингрен, австроунгарскиот министер во дворецот на крал Петар
Караѓорѓевиќ, лично му ја врачи на д-р Пацу, Пашиќевиот locum tenens,
* Д.П.: Тепање со стап по табаните на стапалата.

192

193

судбоносната временски ограничена нота, која сер Едвард Греј ја нарече
„сродна на ултиматум“. Според оваа нота, австоунгарската влада, покрај
другото (точка 6), бара да се поведат судски процеси против соучесниците во
заговорот од 28 јуни 1914 година, кои се наоѓаа на српска територија, како и
тоа делегати на австроунгарската влада да станат дел од истрагата поврзана
со атентатот. Одговор на споменатата нота се бараше во рок од четириесет и
осум часа, односно до 18 часот на 25 јули 1914 година.
Пашиќ и повеќето членови на неговиот кабинет беа во внатрешноста
во изборна кампања. Принцот Александар, според кажувањето на очевидец,
таа ноќ се вратил во Белград и побрзал веднаш, во доцните вечерни часови
меѓу 23 и 24 јули, до спалната соба на г. Странтман, рускиот chargé d’affaires, и
го молел младиот дипломат да стане и да испрати телеграма за помош до
Петроград. Странтман, вчудовиден од оваа ноќна посета на идниот крал на
Србија, советувал воздржаност и купување време по секоја цена. Што се
однесува до телеграмата, тој го известил Неговото височество дека таа веќе
била испратена до Сазонов.
Кога рускиот министер за надворешни работи ја примил телеграмата,
која го содржела текстот на австриската нота, тој ја означил, според
официјални извештаи, како ултиматум, и додал: „C’est la guerre!“*
Добивме телеграма од Белград со која легацијата се известуваше дека
српската влада, со оглед на тоа дека е сосема неподготвена и, поради тоа, нема
никаква шанса да им се спротивстави на моќните сили на Двојната монархија,
е подготвена да го прифати во целост, без резерви или квалификации,
ултиматумот на автроунгарската влада.
Сите пријатели на Србија беа радосни да видат дека мудроста ја
надвладеала страста. Следните неколку часа низ престолнините на Европа
имаше општо чувство на олеснување и војната во тој миг изгледаше еднакво
далечна како крајот на светот.
Но, околу 17 или 17 часот и 30 минути на судбоносниот ден (25 јули
1914) пристигна уште една депеша од Белград. Ѓорѓевиќ и јас веднаш
седнавме да ја дешифрираме, но и покрај огромната важност на пораката,
Првиот секретар – кој беше ноторно ноншалантен тип и кој имаше аверзија
кон работата – одеднаш се сети дека ветил дека ќе присуствува на забава.
Потоа тој ме остави сам да ја декодирам пораката и отиде да се пресоблече.
Бошковиќ исто така беше отсутен – најверојатно во клубот во Ланкастер Гејт,
каде што обично одеше секоја вечер во тоа време и од каде што обично се
враќаше да почине пред зората.
Првите линии од шифрирани групи, очигледно составени набрзина, не
беа јасни, и имав мака да го одгатнам клучот, кој не ми беше даден. Бидејќи
имаше шеснаесет можни комбинации за компонирање клуч за дешифрирање,
ме фати 19 часот дури да ја дешифрирам пораката.
Пашиќ известуваше дека добил итна телеграма од српската легација во
Петроград. Текстот на пораката беше цитиран и Бошковиќ доби задача
веднаш да ја потврди нејзината содржина со гроф Бекендорф и да види
* Д.П.: „Ова е војна!“
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дали рускиот амбасадор добил информација од сличен карактер. Ја
дешифрирав целата депеша и направив примерок со молив од извештајот на
Спалајковиќ, затоа што сметав дека може да ми послужи за мојата
„Дипломатска историја на Србија“, која ја подготвував тогаш. Следува
англиски превод на пораката што ја примив тогаш. (Види факсимил од
оригиналот.)
ТЕЛЕГРАМА ОД ПЕТРОГРАД
(Спалајковиќ до Пашиќ)
12–25 јули 1914 година
Состанок на кабинетот одржан во Красное Село под претседателство на
Царот. Сазонов ми пренесе: наредена мобилизација на воените области Киев,
Казан и Москва. На другите воени области им е наредено да ги направат сите
подготовки за мобилизација. Ова значи општа мобилизација. Сите кадети
унапредени во офицерски чинови. Офицерите на отсуство – отповикани. Нам
ни препорачува нашиот одговор на австроунгарскиот ултиматум да биде во
попустлив дух, но да се одбијат сите точки (особено шестата) што задираат во
независноста на Србија, а истовремено да се нареди општа мобилизација.
Доколку Австро-Унгарија нѐ нападне, да се повлечеме без отпор и да го чекаме
понатамошниот развој на ситуацијата. Сазонов денес ќе има конференција со
Палеолог и во Бјуканан во однос на здружена акција и наше вооружување.
Русија и Франција ја одржуваат тезата дека австро-српското прашање не е
прашање од локален карактер, туку дека е дел од поголемо европско
прашање, кое можат да го решат само сите сили. Во надлежните кругови
преовладува голема огорченост кон Австро-Унгарија и mot d’ordre (лозунгот,
заб. Д.П.) е војна. Целата руска нација е запалена за војна. Големи овации пред
кралската легација. Царот лично ќе одговори на телеграмата на Принцот.
(потпишано во шифра) Спалајковиќ (српски министер во Петроград)
Во заклучокот на горната депеша, Пашиќ приватно ме замоли да се
подготвам да одам за Довер за да ги пречекам госпоѓа Пашиќ и нејзината
постара ќерка, госпоѓица Дара, кои наскоро требаше да пристигнат во Лондон
на подолга посета*.
По еден час откако ја дешифрирав целата депеша, Бошковиќ се врати во
легацијата. Ја проучи пораката внимателно; тогаш ги побара оригиналните
шифри, какви што дојдоа од Британскиот телеграфски уред. Јас му ги
предадов и тој потврди одредени делови за да се увери дека сум ги
дешифрирал исправно. Кога тој се увери во однос на тоа, ме праша дали некој
друг ја видел телеграмата. Му реков дека Ѓорѓевиќ ми помогна да ги
дешифрираме првите групи, но дека наеднаш тој мораше да замине на важна
* Фактот дека Петровиќ бил назначен за одговорен за добросостојбата на сопругата и ќерката
на српскиот премиер е потврден факт. Англиското семејство со кое тие престојуваа, ја
потврдија точноста на интимниот однос на Петровиќ со семејството Пашиќ.
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забава. Бошковиќ со сета сериозност ми заповеда да молчам за она што сум го
видел во депешата. Особено ме предупреди за Никола Мишу, романскиот
министер, кој може да се обиде да разбере нешто од мене; и, доколку Ѓорѓевиќ
ме праша нешто во врска со содржината на депешата, да му кажам дека
Бошковиќ дошол, ја зел телеграмата и самиот ја дешифрирал.
Бошковиќ веднаш замина до Честам Хаус за да се види со гроф
Бекендорф, но како што ми објасни подоцна, кога се вратил во неговата
резиденција околу полноќ рускиот амбасадор веднаш го примил и му дал до
знаење дека руската амбасада не добила никаква вест со содржина слична на
онаа што ја испратила нашата легација во Санкт Петерсбург до Белград.
Неговата екселенција, рускиот амбасадор, исто така му кажал на
Бошковиќ дека Сазонов му го пренел само она што го засегало предложениот
телеграфски одговор на Царот на молбата на принц Александар, пренесена
преку младиот Странтман, по посетата на принцот на спалната соба на
Странтман ноќта на 23 јули.
Подоцна истиот ден дознав дека Бошковиќ отишол да го види сер
Артур Николсон, но дека не му ја споменал депешата од Пашиќ.
Овие два инциденти ме натераа да размислам подлабоко. Зошто
српскиот министер во Санкт Петербург известил дека Русија се мобилизира и
дека е обземена од воена треска, работи што не ѝ беа познати на руската
амбасада во Лондон? Зошто српскиот министер во Лондон е толку загрижен
да ја прикрие веста дека Русите во Лондон не добиле такви сознанија? Постои
само еден можен одговор: Црна рука на Србија, работејќи преку своите агенти
во српската дипломатска служба, се обидувала да го наведе претставникот на
српската влада да помисли дека може да смета на поддршката на Русија и
оттука да го промени својот одговор на австрискиот ултиматум. Не може
поинаку да се протолкуваат овие факти.
Во приквечерината дојде уште една телеграма. Оваа го содржеше
целосниот текст на одговорот на српската влада на австрискиот ултиматум.
Иако беше формулиран во многу помирлив и попустлив дух, одговорот тивко,
но категорично одбиваше да им отстапи на барањата што задираа во
суверенитетот на Србија. Пораката додаде дека баронот Гејзел, непосредно по
примањето на одговорот, го напуштил Белград заедно со целокупниот
персонал на австроунгарската легација.
Ова значеше прекин на дипломатските односи меѓу двете соседни
држави.
Значеше повеќе, како што многу добро знаеме!
Доколку таа фатална порака од 24 јули 1914 година не била испратена
од српската легација во Петроград до Пашиќ, првично подготвениот одговор
на српската влада, со кој се прифаќаат сите барања на австроунгарската
временски ограничена нота, би му била врачена на баронот Гејзел, кој во
согласност со упатствата од Виена, би останал во Белград и ВОЈНАТА БИ БИЛА
ИЗБЕГНАТА во тоа време. Можеби и целосно би го поштедила човештвото.
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УСТАВ НА УЈЕДИЊЕЊЕ ИЛИ СМРТ
I. ЦЕЛ И ИМЕ.
Член 1.
Со намера за остварување на националните идеали –
обединување на српството – се формира оваа организација, чиј припадник
може да биде кој било Србин, независно од неговиот пол, неговата
вероисповед, неговото место на раѓање, како и секој друг што ќе ѝ служи на
оваа идеја искрено.
Член 2.
Организацијата дава приоритет на револуционерната
борба наместо да се потпира на културни стремежи, па оттука нејзиното
постоење е апсолутна тајна за пошироките кругови.
Член 3.
Организацијата го носи името „Уједињење или смрт“.
Член 4.
Со цел да ја изврши својата задача, организацијата ќе ги
преземе следниве дејства:
(1)
Следејќи го карактерот на својата причина за постоење,
таа ќе изврши влијание врз сите официјални фактори во Србија – која е
Пиемонт на српството – како и врз сите слоеви на државата и низ
целокупниот општествен живот во неа;
(2)
Ќе ја спроведува организацијата на револуционерната
дејност на сите територии каде што живеат Срби;
(3)
Надвор од границите на Србија таа ќе се бори со сите
средства против сите противници на оваа идеја;
(4)
Ќе одржува пријателски односи со сите држави, нации,
организации и личности што имаат симпатии кон Србија и кон српскиот
народ;
(5)
Ќе им дава секаков вид помош на оние нации и
организации што се борат за своето национално ослободување и
обединување.
II. ОФИЦИЈАЛНИ ОДДЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА.
Член 5.
Врховниот авторитет му е поверен на Врховниот
централен директорат со штаб во Белград. Негова должност ќе биде да се
грижи да се извршуваат резолуциите на организацијата.
Член 6.
Бројот на членови во Врховниот централен директорат не
е ограничен – но, во принцип, треба да се држи на минимум.
Член 7.
Врховниот централен директорат ќе вклучи, покрај
членовите од Кралството Србија, по еден акредитиран делегат од секоја од
организациите од сите српски региони: (1) Босна и Херцеговина; (2) Црна
Гора; (3) Стара Србија и Македонија; (4) Хрватска, Словенија и Срем; (5)
Војводина; (6) Приморјата.
Член 8.
Должност на Врховниот централен директорат ќе биде да
ги спроведе принципите на организацијата во рамките на територијата на
Кралството Србија.
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Член 9.
Должноста на секој покраински директорат ќе биде да ги
спроведе принципите на организацијата во рамките на соодветните области
на секој српски регион надвор од границите на Кралството Србија.
Покраинскиот директорат ќе биде врховниот авторитет на организацијата на
својата територија.
Член 10.
Поделбата на организацијата на окружни директорати и
други единици ќе биде уредена со подзаконските акти на организацијата, кои
ќе бидат изложени и, по потреба, од време на време, изменувани и засилувани
од Врховниот централен директорат.
Член 11.
Секој Директорат од своите членови ќе избере
претседател, секретар и благајник.
Член 12.
Врз основа на карактерот на својата работа, секретарот
може да дејствува како заменик-претседател. За да може целосно да се
посвети на работата на организацијата, платата на секретарот и неговите
трошоци ќе бидат покриени од Врховниот централен директорат.
Член 13.
Позициите претседател и благајник ќе бидат неплатени.
Член 14.
Сите прашања од службен карактер на организацијата ќе
бидат решавани на сесии на Врховниот централен директорат со мнозинство
гласови.
Член 15.
Во однос на извршување на таквите решенија на
организацијата, апсолутната извршна моќ ќе им биде доверена на
претседателот и на секретарот.
Член 16.
Во исклучителни и помалку важни случаи, претседателот
и секретарот ќе ги донесуваат одлуките и ќе се погрижуваат за нивното
извршување, но тие ќе известат соодветно за своите дејства на следната
сесија на Врховниот централен директорат.
Член 17.
За да се обезбеди поефикасно извршување на дејствата,
Врховниот централен директорат ќе биде поделен во одделенија, соодветно
на карактерот на работата.
Член 18.
Врховниот централен директорат ќе ги одржува своите
врски со покраинските директорати преку акредитирани делегати од
споменатите покраински организации, кои истовремено ќе бидат и членови
на Врховниот централен директорат; меѓутоа, во исклучителни случаи овие
односи ќе бидат одржувани преку посебни делегати.
Член 19.
Покраинските делегати ќе имаат слобода на дејствување.
Тие ќе зависат од одлуките на Врховниот централен директорат само во
случаи на извршување на пошироки револуционерни движења.
Член 20.
Врховниот централен директорат ќе ги регулира сите
знаци и лозунзи потребни за одржување на конспиративноста во
организацијата.
Член 21.
Должност на Врховниот централен директорат ќе биде
навремено и официјално да ги известува припадниците на организацијата во
однос на сите поважни прашања релевантни за организацијата.
Член 22.
Врховниот централен директорат повремено ќе врши
контроли и инспекции на работата на своите оддели. Аналогно, другите
директорати ќе го прават истото со своите оддели.
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III. ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Член 23.
Следното правило, како принцип, ќе ги уредува сите
пропишани трансакции на организацијата: сите комуникации и разговори ќе
бидат спроведувани само преку посебно назначени и овластени лица.
Член 24.
Должност на сите членови ќе биде да регрутираат нови
членови, но ќе се подразбира дека секој член што ќе доведе нов член ќе
гарантира со својот живот за сите оние што ги внесува во организацијата.
Член 25.
Припадниците на организацијата нема да се познаваат
еден со друг. Само членовите на Директоратите ќе се знаат меѓу себе.
Член 26.
Во организацијата членовите ќе бидат регистрирани и
познати по своите соодветни броеви. Но, Врховниот централен директорат
мора да ги знае и по нивните имиња.
Член 27.
Сите членови на организацијата мора безусловно да ги
почитуваат сите наредби на нивните соодветни Директорати, како што и сите
Директорати мора безусловно да ги почитуваат наредбите што ги добиваат од
нивниот надлежен Директорат.
Член 28.
Секој член ќе биде обврзан официјално да споделува со
организацијата секакво сознание, било од неговиот приватен живот или од
неговата службена должност, кое може да биде од интерес на организацијата.
Член 29.
Интересот на организацијата ќе има приоритет над сите
други интереси.
Член 30.
При пристапувањето во организацијата секој член мора да
знае дека со своето придружување на организацијата тој ја губи својата
личност; тој не смее да очекува лична слава ниту лична добивка, материјална
или морална. Соодветно, припадникот што ќе се осмели да ја искористи
организацијата за свои лични, класни или партиски интереси, ќе биде казнет
со смрт.
Член 31.
Оној што еднаш пристапил во организацијата, на никој
начин не може да ја напушти и никој нема овластување да прифати оставка на
друг член.
Член 32.
Секој член ќе ѝ помага на организацијата преку неделни
придонеси. Меѓутоа, организацијата ќе биде овластена да собира пари, по
потреба, и по пат на присила. Дозволата за прибегнување кон овие методи во
земјата може да ја даде само Врховниот централен директорат, или
регионалните Директорати во рамките на своите соодветни региони.
Член 33.
Во спроведувањето на смртната казна единствената
одговорност на Врховниот централен директорат ќе биде да се осигури дека
казната ќе биде извршена безбедно и без грешка, без оглед на начинот и
средствата ползувани за нејзино извршување.
IV. ПЕЧАТ И ЗАКЛЕТВА
Член 34.
Официјалниот печат на Организацијата е составен како
што следува: Во центарот на печатот стои силна рака, која држи развиорено
знаме на кое – како грб – се наоѓа череп и вкрстени коски; покрај знамето,
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нож, бомба и шишенце отров. Околу, во круг, стои следниов натпис, одлево
надесно: „Уједињење или смрт“, а одоздола: „Врховен централен директорат“.
Член 35.
При пристапувањето во организацијата новиот член мора
да ја каже следнава заклетва:
„Јас (име и презиме), пристапувајќи ѝ на организацијата
‘Уједињење или смрт’, се колнам во Сонцето што ме грее, во Земјата што
ме храни, во Господ, во крвта на моите предци, во мојата чест и во мојот
живот, дека верно ќе ѝ служам на целта на оваа организација и дека во
секое време ќе бидам подготвен да жртвувам сѐ за неа. Понатаму, се
колнам во Господ, во мојата чест и во мојот живот, дека безусловно ќе
ги исполнувам сите нејзини наредби и заповеди. Понатаму, се колнам
во мојот Господ Бог, во мојата чест и во мојот живот, дека ќе ги чувам во
себе сите тајни на оваа организација и ќе ги однесам со себе во мојот
гроб. Господ и моите другари од оваа организација нека ми бидат судии
доколку во кое било време свесно ја изневерам или ја прекршам оваа
заклетва!“
V. ДОДАТНИ НАРЕДБИ
Член 36.
Овој устав ќе стапи на сила веднаш.
Член 37.
Овој устав не смее да биде менуван.
Подготвено во Белград на 9 мај 1911 година.
Потпишано:
Печат
мајор Илија Радивојевиќ
вицеконзул Богдан Раденковиќ
полковник Чедимир А. Поповиќ
потполковник Велимир Вемиќ
новинар Љубомир С. Јовановиќ
полковник Драгутин Т. Димитријевиќ
мајор Војин Р. Танѓоиќ
капетан Илија М. Јовановиќ
мајор Милан Васиќ
полковник Милован Гр. Миловановиќ

200

Стр. 6

JOHN BULL

11 јули 1914 година

УБИЕНИОТ НАДВОЈВОДА
ВМЕШАНОСТ НА СРПСКАТА ВЛАДА—НАШИТЕ ЗАЧУДУВАЧКИ ОТКРИТИЈА

Додека бевме во Долниот дом никогаш не ја испуштавме можноста
да се противиме на продолжувањето на дипломатските односи на
оваа земја со Сервија; и повторно и
повторно му укажувавме на сер Едвард Греј дека стипулацијата против политички односи со со-крвизвалканите кралоубијци беа прзни
зборови.
Во Сервија ние отсекогаш гледавме
легло на ладнокрвни завери и интриги—кадешто водачите се измамници коишто го организираа убиството на Кралот и Кралицата на
земјата, и ги поставија на престолот и номинално на власт кралот Петар и неговиот полу-дебилен
син; кои за време на Балканската
војна беа одговорни за масакрирањето и палењето на живи жени
и деца во Албанија. И знаејќи нешто
во однос на политичките односи
помеѓу Австрија и Бугарија—со многу дефинитивен сервијански објектив—секогаш бевме подготвени
за таквата вест каква што одекна
низ светот пред некој ден за бруталниот атентат на улиците на Сараево на австрискиот Надвојвода—
наследник на престолот—и неговата сопруга. Ниту пак бевме изненадени да научиме дека сомнежот на
Австријците за вмешаност во, ако
не и за целосна одговорност за, зло-

делото веднаш паднал на Сервија. И
Австрија е во право.
ШТО ЗНАЕЈА АВСТРИЈА И СЕРВИЈА.
Австријската Влада несомнено беше запознаена со фактот дека пред
околу осум месеци Сервија воспостави Дирекција на тајната служба
при нејзината лондонска Легација
на улица „Понд“ бр. 40, подоцна во
хотелот „Белгрејв Мечнс,“ и конечно во „Куиинс Гејт“ цијашто главна цел беше да предизвика каква
било штета и дискредитација на
Австриската империја. Од друга
страна, Сервија несомнено беше
свесна, како што бевме и ние, дека
Австрија ја снабдува Бугарија со
пари и воена опрема, доставена
преку пристаништето во Бургас на
Црното Море, со цел да оспособи
бугарско навлегување во Сервија
преку нејзината источна граница.
Истовремено беше откриено дека
голем број на сервијански агенти
биле фатени и уапсени од страна на
австијските власти, а во месец
февруари севијанските власти донеле одлука секој австријски агент
уапсен на сервијанска територија
да биде тајно ликвидиран. Оваа
одлука на Севија била поверително
комуницирана до австриската Амбасада, а од таму била пренесена до
Виена од страна на полковник Ал-
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бин Дрејгел, висок офицер на австриската Тајна служба.
Такво, тогаш, било положението на
работите за време на изминатата
пролет. И сега доаѓа откритие коешто ќе ја стапоса Европа. Следствено било одлучено од страна на сервијанската регицидна банда да се
„елиминира“—тоа била бруталната
фраза—наследникот на австрискиот престол, и дефинитивен план
бил организиран кон оваа цел. Биле
најмени атентатори да го извршат
делото—2.000 бр. фунти „плус трошоци“ била цената—и иако, секако,
не смееме без докази да го имплицираме персоналот на Легацијата,
претполагаме дека севријанската
Тајна служба актвино учествувала
во оваа гнасна завера. Сега ние сме
во положба да произведеме доказ
од карактер што, како што рековме,
ќе го стапоса цивилизираниот свет.
ЗАВЕРАТА ОТКРИЕНА.
Како што се случило за време на месец април сервијанската Легација
била преселена од хотелот „Белгрејв Менчнс“ во „Куинс Гејт.“ Согласно со селењето било одлучено
да се спалат голем број на документи за кои се сметало дека не е мудро да се чуваат. Помеѓу овие документи бил еден од тешко инкримирачки карактер, затоа што се однесувал, како што ќе покажеме, на планираното убиство на „Ф.Ф.“—Франц
Фердинанд, Надвојводата. Не е важно како, ние имаме во наш посед
дел од тој документ—спасен од пламенот пред неговата крвава приказна да биде загубена засекогаш. И
еве го тука, фотографиран во факсмил, во изворна состојба. Тоа е дел
од официјален меморандум на Легацијата, на кој се втиснати адресата и доволно од датумот за да може
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да се заклучи дека станува збор за 5
април. Документот е напишан во
тајниот код на Тајната служба. Меѓутоа, тој факт не претставува не
премостлива пречка, бидејќи ние
исто така сме во посед на тајните
шифри на Тајната служба, и со помошта ова, како и на други специјални податоци, учиме дека документот отпрвин се преведува на груб
шпански, што може да се преведе
отприлика како што следи:
„Por eliminacion total de F.F. la sum de
dos mil libras esterlinas pagaderos como sigue—Un mil libras esterlinas a su
Uegados en Belgrade por manos del
Senor G. y lo demas un mil libras esterlinas en concluir el trabajo paraderos
Como Arriba. La suma de doscientas
libras esterlinas para gastos y paragar
agentes, etc. Antes de salir de esta. Los
arrelos suyas no---------------“
И преведувајќи на англиски добиваме:
„За целосна елиминација на Ф.Ф. сума од 2.000 стерлинзи исплатени
како што следи—1.000 на Вашето
пристигнување во Белград од раката на г-дин Г., а останатите 1.000
по извршувањето на делото исплатено како погоре. Сума од 200
стерлинзи за трошоци и исплата
на агенти, итн. пред да заминете од
тука. Вашиот ангажман не-----------“
Треба ли да се каже нешто повеќе?
Следниот потег е на сер Едвард
Греј. Ќе има ли храброст да се справи со работата како што фактите
налагаат? Во секој случај, не смееме да имаме дипломатски опклади
и плиткоумности. Сервија мора да
биде избишана!
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Стр. 6

JOHN BULL

8 август 1914 година

ПО ЃАВОЛИТЕ СО СЕРВИЈА!
ЗОШТО БРИТАНИЈА ДА ЛЕЕ СВОЈА КРВ ЗА ДА СПАСУВА ДРЖАВА НА УБИЈЦИ—
УШТЕ ЕДЕН ПОТРЕСЕН ТАЕН ДОКУМЕНТ
Не со доза на вообразена сатисови како злобни касапи и ги фрлија
факција, туку во интерес на истоод прозорецот на палатата да лежат
риската вистина, го посочуваме
во агонијата на смртта од вечер до
фактот дека нашата неодамнешна
утро, за да им ги пренесат конечно
објава на писмото на сервијанската
останките до гробиштата, ползувалегација во Лондон, напишано во
јќи ја колата наменета за превоз на
таен код, која прецизно ги покатруповите на самоубиените и убијжува финансиските услови за „елиците. Гадните убиства на Надвојминацијата“ на австрискиот Надвојводата и Надвојвотката на Австрија
вода, беше она што доведе до Улод раката на сервијански атентатор
тиматумот до Сервија. Не гледаме
на платниот список на белградпричина зошто мирот во Европа да
ските заговорници, охрабрени и
биде загрозен поради праведните
поддржани од печатот и народот на
барања на Австрија и на стариот
земјата, конечно предизвикаа праимператор му го пожелуваме задоведна одмазда, и како алтернатива
волството, пред завршетокот на нена истребувањето по пат на австриговото долго царување, да ја види
скиот меч, Севијанците праведно се
„елиминацијата“ на сервијанската
изложени на такво ругателно кадржава. Во секој случај, ние трезење, какво што ретко ѝ се задава на
вено застануваме против пролеваедна нација; и ние нема да кренеме
њето и на една единствена капка
прст да напишеме збор за да ги
британска крв во име на спасување
спасиме. Повторуваме што напина овие луѓе, на кои одмаздата им
шавме пред неколку недели: Сервисе заканува да ги истреби. Пожелуја мора да биде избришана! Таа мора
ваме да ја видиме Сервија како
да биде отстранета од картата на
добитник на издигањето од земја
Европа.
соодветно на нејзините злодела.
СОМНИТЕЛНА ДИПЛОМАТИЈА
Ние не ја забораваме целосната
Во време како сегашното, немаме
рамнодушност на нејзиниот народ
намера да поттикнуваме раздор во
пo крвавиот срам спроведен од
домашната политика. Како што им
Мачин, Мишиќ, Анѓелковиќ, Костиќ,
е познато на нашите читатели, ние
Лазаревиќ, Димитријевиќ, Радивоне сме сервилни поддржувачи на
јевиќ, Шауриќ и нивните другари
Министерството – кое во низа навшто ладнокрвно го убија кралот
рати безмилосно го имаме критикуАлександар и прекрасната кралица
вано. Ниту, пак, сме биле неоправДрага, ги искасапија и ги обесдано вљубени во дипломатијата на
честија, ги унакажаа нивните трупсер Едвард Греј. Меѓутоа, тој, како и
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целата Влада, во овие кризен час
можат да се потпрат на нашиот патриотизам и сесрдна поддршка во
однос на секоја одлука што, во име
на нашата земја, ќе ја усвојат. „Велика Британија – исправна или
грешна!“ – секогаш ќе биде нашето
мото за време на војна. Меѓутоа, може да ни се даде за право да посочиме дека токму сомнителната политика на пристапување во континентални сојузи и „договори“ е она што
нѐ доведе до актуелнава незавидна
состојба. Ние секогаш бевме во согласност со покојниот г. Лабушe, кој
беше подобро запознaен со континенталните случувања од повеќето
луѓе – дека е најдобро за Британија
да се држи настрана од интригите и
здруженијата на странските сили –
задржувајќи ја на тој начин апсолутната слобода во однос на каква
било вонредна состојба која може
да се појави, и ние целосно го поддржуваме гледиштето на нашиот
возвишен современик, Вистината,
дека е скандалозно, поради заобиколувачки дејствувања на нашата
антанта со Франција, ние да се најдеме соочени со навлегување во
конфликт со нашиот пријател – Австриската Империја, да го влечеме
мечот против нашиот другар Италија и, над сѐ, да ги ризикуваме нашите крв и богатство во полза на
Сервија. Да се надеваме дека кога ќе
заврши кризата, ќе завладее поразумен став во нашата надворешна
политика и дека благодарение на
нашата непобедлива морнарица,
поддржана од влада што се предводи од стопанско начело, можеме
да се ослободиме од пајажината
што нѐ хендикепира во моментов.
УШТЕ ЕДЕН ТАЕН ДОКУМЕНТ

Како понатамошен доказ за подлоста на сервијанската политика, оваа
недела објавуваме уште еден документ што ќе ја запрепасти дипломатската јавност. Само ќе додадеме
дека доказите за документот се на
располагање на британскиот Форин
офис.
На 2 март 1914 година била одржана консултација во сервијанската
легација, тогаш лоцирана во хотелот „Белгрејв Меншнс“. Целта на состанокот била да се донесе одлука
на кој начин безбедно да се ликвидираат австриските агенти во Сервија. Било напоменато дека веќе извесен број агенти „изчезнале“ благодарение на работата на здружението „Патриот“, предводено од генерал Поповиќ, еден од предводниците во атентатот на Кралот и
Кралицата, и човек што лично горел жени и деца до смрт на албанската граница минатата година. Било одлучено да се продолжи со оваа
„пропаганда“, за која било укажано
дека владата во Белград ќе ја
поддржи.
Бил изготвен генерален план, кој
бил поднесен до агент на сервијанската тајна служба во Лондон, со
цел да се обезбеди неговата поддршка во спроведувањето на планот.
Агентот бил уверен дека ќе има
богат буџет и бил инструиран да
започне со работа. Тешко е да се
каже што следувало точно, но ние
сме во можност да објавиме уште
едно шифрирано писмо – повторно
пишувано на официјален меморандум на легацијата – со најштетен
карактер. Може да се забележи дека
е составено откако претходно било
искинато во легацијата. Еве ја неговата содржина:
ПРЕВОД
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„Господине, ќе можете ли да се јавите утре ххххх изутрина, со цел да
отпатувате за Белград. Тука го
имаме целокупниот опис и графите
на повеќето австриски агенти што
се во Сервија и за кои е дефинитивно
одлучено дека треба да се елиминираат. Се согласуваме на веќе споменатата сума. Исто така, Вие
треба да ги обезбедите лекарствата што ќе Ви бидат потребни,
затоа што ние не сме во позиција да
ги знаеме деталите на Вашата процедура. Оваа писмо да го вратите
при Вашето повикување на оваа
покана.“
Секако, ние не можеме да знаеме
каква ќе биде состојбата во Европа
кога ќе се читаат овие редови. Меѓутоа, немаме сомнеж и можеме да
претпоставиме како во постојните
услови би се однесувала стопански
настроена влада. Таквата влада несомнено би ја ползувала кризата за
да ја реши германската опасност еднаш засекогаш. Нејзината дипломатија би била насочена кон боцкање
на Кајзерот за помагање на неговиот австриски сојузник и кон охрабрување на Франција, заедно со
Британија, да се држи настрана сѐ
додека Германската Империја не се
истроши до доволна мера така што
би станала отворена за преговори,
со што мислиме дека ќе влезе во
такви договори со Англија и со Франција, при што, од една страна, би
се обезбедил мирот на нашиот сосед за сите времиња, а од друга,
прекин на безочното и неоправдано
морнаричко ривалство меѓу нас и
Германија. Меѓутоа, расправањето
на овие работи е бесполезно во овој
час. Само може да се надеваме на
најдоброто – додека се подготвуваме
за најлошото и заборавајќи на секоја
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мисла, освен безбедноста, честа и
славата на нашата Империја, извикувајќи, без разлика на разврската на
оваа криза: „По ѓаволите со Сервија!“
Додека подготвувавме да печатиме,
до нас допре веста дека големите
европски сили одлучиле да го повлечат мечот. Влегуваме во војна чиј
курс и конечен производ не сме во
можност да ги предвидиме. Само ќе
потсетиме дека со години наназад,
како платформата така и колумните
на овој дневник, ја предупредуваа и
Владата и нацијата за опасноста
што се занемарува можноста – која
би била ползувана од стопански настроена влада – да ургира кај Германија да ја запре нејзината масивна програма на бродоградење,
која единствено може да биде наменета да ја зграпчи доминацијата
на морето од нас. Ние без двоумење
го изразувавме нашето гледиште
дека, во случај да не се дојде до задоволителен договор со нашиот
тевтонски ривал, единствениот курс за секој далекoвиден патриотски
државник би бил да се разбие германската флота наеднаш и да се
заслабне до мера никогаш повеќе
да не може да претставува закана за
нашиот национален опстанок. За
жал, нашите зборови не допреа до
восприемливи уши!
Знаеме дека нашите читатели – типични патриотски Британци – ќе ги
одекнат заедно со нас херојските
стихови на нашиот национален
бард:
Нека ни дојдат трите ќошиња на
светот со пушка / Ние ќе ги шокираме:
никој нема да нѐ натера да жалиме /
Доколку Англија себеси си е верна.

Уште еднаш: „ПО ЃАВОЛИТЕ СО
СЕРВИЈА!“
ГОСПОД ДА ГО ЧУВА КРАЛОТ!!!

