
















До членовете на българското правителство и за информация на 

управителните органи на политическите партии в България 

 

Ужасният съдбовен час наближава с бързи стъпки. Българите от царството го 

очакват с безпокойство, а тези от Македония - с ужас. Призракът на мрака и на 

бедствието се е прострял над цял един народ, който поглежда скришом 

хоризонтите на бъдещето, търсейки да узнае своята трагична съдба. 

Жертвата - това е Македония. Тя наведе глава пред затворения юмрук, но нищо 

на този свят не може да и отнеме свещеното право да издига глас в защита на 

своята свобода и своето бъдеще. Което и тя прави без колебание.  

Този глас, който е чут от нейните врагове, от победителите и от световната съвест, 

ние си позволяваме да издигнем в последния момент пред българското 

правителство и представителите на българските партии, и най-вече  - пред 

българските граждани.  

 

Въпросът, който стои днес, е да знаем дали е възможно, или е немислимо да 

спасим българската раса от чуждестранно владичество.  

Българите в Македония отговарят утвърдително на този въпрос и смятат, че 

едиственият път, който може да осигури разрешаване на проблема, е създаването 

на една независима Македония под егидата на Обединените нации, която да се 

вмества в своите ествествени географски граници, и в която всички народности, 

без оглед на своята численост, да се ползват с напълно равни права. 

 

Ние, представителите на старата Вътрешна революционна организация, 

направихме всичко по силите ни да обясним и разкрием устоите на това искане за 

политически права, което сплотява цяла Македония пред останалия свят и пред 

самата Конференция за мир. Като оставаме по този начин верни изразители на 

волята на всички българи от Македония, останали в своите родни огнища или 

прокудени в чужбина, се погрижихме да съберем цяла една серия от убедителни 

аргументи, които не могат да бъдат отхвърлени, доколкото не може по никакъв 

начин да се заобикалят, и то в Париж, принципите на правото и на 

справедливостта и доколкото не се предпочете да се възстанови отново царството 

на бруталната сила и жестокото завладяване без оглед на проблемите, които ще 

донесе такава политика на съвестта на човечеството. 

Нашите искания остават отвъд победата и загубата, ние оставаме над 

победителите и победените, и веем едно знаме, около което идват да се строят хора 

и от двата лагера, и чиято дръжка е поддържана също и от филантропи от нациите-

победителки. Правото на победата и правото на силата са силно разклатени в 

основите си по отношение на това, което касае бъдещето на Македония. Идеята за 

автономия на тази страна печели всеки ден нови поддръжници, защото от нея 

струи до наши дни еденственият начин да се реализира, на вечво врящите Балкани, 

мечтата, за която лелее цялото човечество: мир и разбирателство между народите. 

Но в тази битка на мненията за триумф на македонския идеал, българите от 



Македония са особено затруднени от факта, че подкрепата на човечеството липсва 

сред двете части на българската общност, и че България, водена от своето 

правителство, следва един път, който неминуемо ще завърши с изличаването на 

Македония като елемент от историята, с унищожението на нейната политическа 

цялост и на нейното бъдеще.  

Ние добре разбираме, че съдбата на България днес не зависи от волята на 

България, колкото и да е неоспоримо нейното морално право да се намесва в един 

спор, в който историята е на нейна страна. И България няма да бъде ни най-малко 

отговорна, ако утре Македония бъде предадена на едно чуждо владичество. Една 

тълпа от врагове размахва заплашително своите юмруци над нейната глава и те ще 

се произнесат първи за нейното бъдеще. Те вече казаха първата си дума и работят 

усърдно, за да получат в Париж върховната санкция от Великите сили.  

Правителствата на Гърция и Сърбия използват ловко за манипулациите си един 

единствен сериозен аргумент, чрез който търсят да спънат и опетнят борбата за 

автономия на Македония. Това е аргументът на победата, постигната над България 

чрез използването на тясното военно сътрудничество със силите на Антантата. Те 

се стремят да докажат, че за компенсация на жертвите, дадени от техните държави 

по време на войната, трябва да им бъде разрешено да окупират териториите, които 

не винаги са били във владение на България и от които тя се е изтеглила след 

своето поражение. 

Ние отдавна сме заявили своето мнение по отношение на този аргумент. Ние, 

представителите на македонското население, сме направили дотук абсолютно 

същото, каквото и представителите на другите македонски националности, а 

именно възражения, които биха се наложили и биха могли лесно да обърнат 

официалните позиции на двете балкански държави, ламтящи за територии с 

напълно различен етнически състав. 

 

Но нашите скромни усилия и тези на другите, които работят като нас, не могат да 

постигнат друг резултат, освен да упражнят известно влияние върху морала и 

съвестта на някои среди, които са в контакт с кръговете, участващи в 

Конференцията за мир в Париж; ние можем единствено да заемем морални 

позиции пред Конференцията, от което не можем да разчитаме, че на тази 

Конференция на победителите правото ще успее да се наложи над силата.  

Съществуват ли по-силни начини, които да могат да гарантират спасението на 

Македония и на българския елемент? 

На този въпрос, можем да отговорим с да. Този начин е отношението на 

българското правителство, когато се уреждат въпросите, свързани с Македония.  

 

*** 

Сега, когато наближава най-трагичния момент за бъдещето на българската нация, и 

остават едва няколко седмици до часа, които ще определи свободата или 

нещастието на половината от този народ, ние - скромни синове на Македония, си 

позволяваме от името на всички наши съотечественици и от името на една земя, 



облята от сълзи и кърви и потънала в развалини, да отправим към българското 

правителство, към всички политически партии в България и към цялото българско 

гражданство един последен отчаян зов на македонските българи. Ако този зов не 

бъде чут и разбран или ако бъде отхвърлен с презрение, то ние силно се опасяваме, 

че не ще да има сила на земята, която да уталожи дълбоките рани в душата на един 

народ роден за живот, живял в непрекъснати борби за правото на живот и свършил 

своята славна история с робство и позор благодарение на това, че е бил изоставен 

в последния момент от своите родни братя... 

 

 Тоя зов не е нов. Той се чува от много време насам посредством нашите уста 

и нашата дейност, извършвана в последната половин година. И ако досега се 

въздържахме да го издигнем направо пред българското правителство, сега това ни 

се наложи от две обстоятелства: първо, защото се намираме и действуваме в 

територията на България, в чиито вътрешни притовопоставяния не искахме и не 

можехме да се месим в качеството си на представители на един народ, находящ се 

извън нейните граници; второ, защото хранехме надежда в неминуемата обнова на 

България и в насочването на нейната политика по нови пътища, противни на ония, 

които я хвърлиха в катастрофа.  

 

 Всеки изминат ден ни поставя все повече под постоянно усилващия се напор 

от огромната маса изгнаници от Македония, намерили прибежище в България, 

напор който ни задължава да поднесем техния зов направо пред лицето на 

българското правителство. Безсилни сме повече да се противопоставим на тоя 

напор. Налага ни се да направим това, което искат от нас, да направим това, което 

иска Македония, което иска половината от българския народ.  

 

 Готови сме да понесем всички отговорности, които една историческа заблуда 

би прехвърлила на нас, като ни посочи за изменници на „националната идея“, за 

подривачи на идеала за „национално обединение“ на българския народ. Готови сме 

дори да изтърпим всички последствия от участта на „предателя“, ако това понятие 

има и днес същото съдържание, както в миналото; готови сме на всичко, което ще 

задоволи „патриотизма”, произтичащ от една фалирала епоха, и с тая готовност се 

решаваме да се обърнем с пълно съзнание направо към българското правителство 

и да му кажем от името на македонските българи, които ще подкрепят без 

колебание нашата акция, че то има един дълг към тях и към България, дълг, който 

ние за нещастие не виждаме да се съзнава и да се следва при приближаването на 

решителния час.  

 

 Грамадната част от българското население в Македония, прокудено от своята 

родина и намерилоприбежище в България, дълбоко е смутено от позициите, които 

българското правителство заема по националния въпрос и които позиции 

изключват идеята за самостойна и независима Македония. Македонските българи 

не проумяват как едно българско правителство може да се откаже да прегърне тази 



идея, която вече се одобрява и от чужденците, и защо с това си становище се явява 

в помощ на Сърбия и Гърция, чиито несподелени мечти са да затвърдят 

господството си над чужда земя и чужд народ.  

 

 Ако в понятието български национализъм официална България иска да 

вложи днес истинското му значение, което не може да бъде нещо друго освен 

спасяването на българския елемент от чуждо политическо господство, защо 

българското правителство се държи отрицателно към идеята за създаване на 

автономна Македония, когато то може и е длъжно да я възприеме тази 

многообещаваща идея напълно безрезервно?  

 

 Ние, а заедно с нас и всичките ни съотечественици там и тук сме 

изненадани, че подобен въпрос може да бъде задаван към едно правителство от 

българи.  

 

 Македонските българи треперят пред една твърде вероятна възможност - 

утре, в решителния момент, сръбското и гръцкото правителство да не бъдат 

изкушени да се възползват от идеята за една автономна Македония, за която 

работят в наша помощ и личности с международна известност, като изтъкнат, че и 

България е против тази идея, и че тя не желае създаването на новия член на 

балканското семейство.  

 

 Този аргумент би бил съкрушен окончателно, ако българското правителство, 

без да отрича нито йота от своите исторически документи, на които ние, със своята 

съпротива да признаем гръцко и сръбско владичество в Македония, даваме най-

силния израз и най-неоспоримите доказателства за тяхната истинност, открито и 

тържествено заяви пред Конференцията на мира и пред целия свят, че 

националните аспирации на България биха били задоволени най-пълно и най-

щастливо чрез създаването на една особена политическа единица на Балканите, 

поставена под егидата на всички нации. В тази своя декларация България трябва 

да подчертае дебело, че тя е вече една България на новото време, на мира, на 

сговора, на братството с балканските народи, с които няма вече какво да дели в 

бъдеще и с които ще сформира едно единно балканско семейство.  

 

 Защо не прави това българското правителство, когато това е неговия дълг 

към българския народ? 

 Македонските българи, съзнавайки дълбоко, че идеята за независима 

Македония не е идея случайна и нова, а се изгражда върху солидни основи, в 

които най-малко място има фактът на поражението на България, не могат да 

разберат какво е това упорство на българското правителство да разглежда 

македонския въпрос само през призмата на „националното обединение“, което 

всъщност води само към разклащане на моралните предимства на идеята за 

независима Македония, която идея е на път да триумфира с ценното съдействие на 



известни чужденци. 

 

 Трябва ли България в лицето на своето правителство да допринесе, макар и 

частица от оная помощ, която е необходима на реализиране на завоевателните 

планове на своите съседи?  

 От името на всички наши съотечественици и от името на Македония казваме 

високо и ясно: Не, не трябва! 

 Македонските българи, любещи своето име и своята земя, любещи 

същевременно всички свои свободни братя, съзират ясно, че политиката на 

българското правителство продължава и след погрома по ония свои пътища от 

миналото, които водят към разпокъсването на Македония. А днес, при същата 

политика имаме и нещо повече, нещо по-страшно: не разкъсване по споразумение, 

не подялба въз основа на някакви принципи, а чисто и просто заробване по силата 

на оръжието, без зачитане волята на народа, чиято земя се плячкосва. Една 

национална политика не може да върви по такъв път.  

 

 Всичко може да стане утре. Всичко е възможно да стори българското 

правителство, когато бъде изправено пред Конференцията на мира. За всички 

негови актове може тук, в България, да се намери едно видимо одобрение. Да 

попречим на това не можем. 

 Обаче цялото българско население в Македония и всички нейни изгнаници, 

находящи се тук и в чужбина, преди да преклонят глава пред съдбата и преди да 

почнат да коват нови оръжия за борба, преди да се разпилеят по чужди земи, ще 

извикат с всичка сила: 

 “От враговете милост не можехме да очакваме, към приятелите си 

чужденци ще запазим скъп спомен от готовността им да ни помогнат, без да ги 

задължават родствени връзки, но дайте ни сила да заглушим онова 

безподобно чувство на горест и тъга, което разтърсва душата ни и което иде 

от страшния факт, че правителството на „национализма“, на „обединението“ 

на „свободата и независимостта“ на българския народ подпомогна да бъдем 

хвърлени в робство само за да придобие две педи македонска земя или даже 

без педя такава земя се възпротиви за нейното самостойно съществуване само 

и само да я размени срещу придобивки, цената и размера на които не ще 

бъдат ясни до последния момент.” 

 Този глас на македонските българи, който е същевременно и зов към 

българското правителство с подкана то да изпълни своя дълг, ние го отправяме към 

него, като свидетелствуваме, че това е гласът, на Македония и на всичко, което 

носи в нея българско име. 

 Ще бъде ли чут тоя зов и в последния час? 

 Ще бъде ли чут гласът на здравия разум, особено когато България няма 

абсолютно нищо да изгуби, а, напротив, шансовете й да бъде задоволена другаде 



ще бъдат засилени чувствително след едно нейно присъединяване към новото 

състояние на нещата и към новото бъдеще, на които базата не ще може да бъде 

друга освен една свободна и независима Македония?  

 Ако в това тежко и страшно състезание на сили и интереси в Париж има 

и капка вероятност да внесе и България нещо за разрешението на 

македонския въпрос по такъв идеален начин и правителството на тая 

последната не се възползва да го стори, то поема тежка отговорност пред 

българския народ и пред неговата история.  

 

 Така мисли Македония, така мислят македонските българи. 

 За тях е недопустимо България като братска страна да вземе с ръката си 

част от разкъсаното тяло на Македония дори и ако й бъде подхвърлено 

въпреки нейната воля! 

 Ще допусне ли това българското правителство? Ако го допусне, 

македонските българи ще останат потресени от позора да се търгува с тях по най-

недостоен за историята и за миналото им начин с участието в търга на българско 

правителство, което претендира да изразява политиката на „националното 

обединение“ на българския народ и на неговото „цялостно“ политическо 

освобождение. . .  

 И най-после, македонските българи, находящи се в България, следят с 

особен интерес развитието на обществената мисъл по националния въпрос, 

колкото и свободата на словото в тая област да е ограничена чрез наложената от 

правителството строга цензура. Но нека ни бъде позволено тук да изкажем пред 

българското правителство чувството на справедливо възмущение, което обхваща 

душите на тия наши съотечественици напоследък, когато оратори на политически 

партии, започващи своята изборна кампания, се връщат отново към старите 

методи на използуване наивността на избирателите, като специално към 

македонските бежанци и емигранти издигат примамливия лозунг за автономията 

на Македония, за тая автономия, за която политическите органи не казаха нито 

дума досега в нейна защита.  

 Това е една нова гавра над македонския народ, хвърлена върху него, след 

като се е направило всичко, за да бъде неговата бъдеща участ безнадеждна и 

страшна. 

 Заявяваме на българското правителство, както и на политическите партии в 

България, че за съзнателните и неподкупни среди от емиграцията в България 

въпросът за изборите не съществува. Пред тях има само един въпрос, който 

поглъща всичкото им внимание и затрогва цялата им душа: какво ще направят 

членовете на българското правителство и политическите партии, от които изхожда 

това правителство, преди изборите за мира и преди мира.  



 Съдбата на македонските българи не зависи изобщо от изборите в България, 

а от становището на българското правителство, преди още Конференцията на мира 

да е оформила своето определение по македонския въпрос. А това българското 

правителство може да направи още тая минута, стига да е проникнато от 

националния идеал на двете части от българския народ.  

 Българите от Македония още хранят надежда да бъдат подкрепени в 

усилията си от правителството на родна България, но ако то е решено да следва 

своя път и своята досегашна политика, на която ние не можем да се 

противопоставяме освен по пътя на идейната борба, позволяваме си да заявим при 

пълно съзнание, че сме изразители на общото желание на нашите съотечественици 

в България, че всеки опит да се представят пред Конференцията на мира 

организации като „Изпълнителен комитет на македонските братства”, който да 

изразява волята на македонското население, ще се последва с формален протест от 

името на Обединената вътрешна революционна организация, която има вече свой 

представител в Париж, упълномощен да действува за постигането на нейния 

организационен идеал, а именно — създаването на една самостоятелна 

Македония.  

 Като апелираме към българското правителство и към политическите партии 

в България да предприемат нужните действия във връзка с нашите изявления, 

които подкрепяме с приложените документи за част от нашата досегашна дейност 

тук и в чужбина и за целите, които преследваме с едничката идея както за 

щастието на своята родина, така и на България, ние молим да приемат уверение в 

нашето почитание. София, 30 май 1919 г. 

Временно представителство на бившата Обединена вътрешна революционна 

опганизация: 

Таско Спасов Серски, Михаил Герджиков, Петър Ацев, Гьорче Петров, Димо 

х. Димов, Павел Христов 

N.B. Меморандумът, който прочетохте, бе одобрен и съставен въз основа на 

множеството резолюции, гласувани единодушно на публичните събрания, 

организирани в присъствието на огромни маси от македонски емигранти в 

Дедеагач, Гюмюрджина, Ксанти, Неврокоп, Горна Джумая, Варна, Пловдив, 

София, Одрин, Бургас, Петрич, Мелник и др. 

Разглежданите резолюции бяха телеграфирани до всички министри и до офисите 

на всички партии с копие до Временното представителство, за да бъдат 

публикувани в Бюлетина на Организацията. 

 

................................................. 

Бележка: оригиналът на документа се намира в ЦДА, ф. 151, оп. 1, а. е. 397.  


