
- - - --



БОРис миљоnски 

ИЛИНДЕН 

и 

УРУГDАЈ 



Рецснзенти 

Тодор Димитровски 

Илија Корубин 

Редактор 

Мирко Миронски 

Уредник 

Евтим Манев 

Ликовно-графичко уредување 

Коста Бојаџиевски 

Коректор 

Блаrоја Гаrалевски 

БОРИС МИЉОВСКИ 

ИЛИНДЕН 
и 

УРУГВАЈ 

ОДЗИВИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 

Што и како за Илинденското востание 
од 1903 година известувала фраицуската агенција Авас 

и како дневниот весник "Ел дија't ги информирал 
своите читатели во Уругвај. 

СОВРЕМЕНОСТ 
Скопје 

1992 



CIP - Каталошзацаја во пуGликација: 
Народна и универзитетска . Gиблиотека 
"Климент Охридски", СкопЈе 

949.717.06,070(899),.1903" 

МИЉОВСКИ, Борис 

Илинден н Уругвај : одзнвн од Илиндспското восrанне : 
што и како за Илннденското востаннс од 1903 година нзвес
тувала француската агенцнја Авас п како днсвнн~т веснш< 
Ел дија" Пf ннфор:..1ирал своите читатели во УругваЈ 1 Борнс 
Миљовски ; [превод Евтнм МанеnЈ. - Скопје : Совремспост, 
1992. - 116 стр., [4] стр. со факс. ; 20 см 

Тираж 1000 

УВОД 

При крајот на 1976 година, кога стиrнав во Уругвај, 
ffa должноста југословенски амбасадор, една од моите 
задачи беше и таа да ја запознаам културата на уруг
вајскиот народ. Затоа, меѓу другото, ја посетив и На
ционалната биб.riиотека во Монтевидео. Таа се наоѓа 
во една од главните улици и, како и другите нацио
нални библиотеки, ПОI<Ј)ај r<ниги, располага и со пе
риодика: со списанија и дневни весници. Мојата прва 
мисла беше да видам дали може тука да се научи 
нешто што е во врска со Македонија, објавено во 1903 
година, во периодот на Илинденското востание. На мое 
'олемо изненадување дури најдов и многу нешта, пред 
се во уругвајските дневни весници, кои пишуваат за 
таа година како година на Илинденското востание. 
Тука беа и разни аргентински весници, исто така полни 
со информации за ова востание. 

Првото мое изненадување беше тоа што во врска 
ro избувнуnањето на Илиндснското востапие, најдов 
вести објавени уште во броевите на дневниот весник 
"Ел дија" (,.El dia") од Монтевидео од 7 август 1903 
година и дека овој весник секојдневно донесувал вести 
и пошпроки информации од Македонија, кои зборува
не за борбите на македонските востаници против тур
ската војска, за политиката на rолемите силн, првен
ствено на Русија и на Австро-Унгарија, како и за ак
циите на балканските земји, особено на Бугарија. 

Сите овие наниси, објавени во "Ел дија" и другите 
весници што во тоа време излегувале во Монтевидео, 
биле всушност засновани врз вестите, информациите 
и коментарите на француската новинска агенција Авас 
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(Havas), тукуречи единствената европска новинска аген
ција чиишто материјали ст:игнувале на латинскоамсри
канскиот пазар на информации. Всста за Македонија 
е објавена во nрвата или втората страпица на "Ел дија" 
'' во други весници од Монтевидео. 

На овие весници, имено, треба да им заблагода
риме што се пишувале за м:акедонското востанне, и 

тоа објективно и со полна симпатии, дури и во далеч
ното Монтевидео. Пишувајки така, тие му давале под
)Iршка на македонскиот народ во неговата борба за 
слобода. а против турската тиранија. Зашто, не се ра
ботело само за пренос на агенциски вести. Самата ре
дакција на весникот, ,,Ел дијаи била на такво профс
сионално ниво, што можела да ги разликува nовреме

ните престрелки од една револуција, од востанието на 
еден народ што ја бара својата слобода. 

Кога решив на читателот да му ја понудам оваа 
книга. имав намера, пред се, да пишувам за Македо
нија, и тоа за Македонија од 1903 година, т. е. за 
Илинденското востание. Сакав. исто така, да пишувам 
за улогата на средствата за информирање во запозна
вањето на светската јавност со ова востанпс, што под
разбира осврт врз известувањето на тогашната фран
цуска новинска агенција Авас (денес: АФП) за тој на
стан, како и за работата на еден од тогашните јужно
американски весници, конкретно за уругвајскиот весник 
"Ел дијаи. 

Оваа книга содржи, според тоа, две главни тсми: 
едната од Илинденското востание 1903 година, а дру
гата - известување за тоа востание нс:t агснцијата Авас, 

односно весникот ,1Ел дијаи. 
Зошто на читателот му е потребна една книга за 

Илинденското востание? 
Пред се, Македш!Ија е поделена во четири држав11 

- тоа е нејзината судбина: делов11 од Македонија се 
наоѓаат во составот на СФРЈ, НР Бугарија, Република 
Грција и НСР Албанија. Само во СФРЈ Македонија е 
призната како полноправен член. 

Зборувајки за Илинденското востапие, во врска се 
тоа, како агенцијата Авас. односно весникот "Ел дијаи 
пишувале за Македонците како за посебна наци-
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ја, дека така зборувал целиот свет, а дека само 
Турц11ја и Грција и, се разбира, Бугарија ги тре
тирале Макеi\ОПЦнтс како Бугари. Зошто Турција и 
I"р!(ија зборувале за Македонцитс како за Бугари -
i{c nнднме подоцна. Впрочем, на соодветно место ке 
б1111е објавен еден цел текст од агенцијата Авас, однос
но весникот "Ел дија" на шпански и во превод на 
iЧакедонски јазик, па читателот Ке може самиот да 
:;~клучп I<Oj народ го подигнал Илинденското воста
НIIС, l(али се тоа Македонци или Буrари. 

Второто прашање е во врска со известувањето на 
фра11цуската нов1шскз агенција Авас и уругвајскиот дне
всн вссшiк "Ел дија", т. е. срсдствата за 1\·тасовна комупи
кацнја, благодаренис на кои светот се информира за 
важните прашања и настани што се случувале во зем

јата н надвор од неа. 
Не бн било отповеКе нашиот читател да се запоз

пас со тоа како дејствувале овие средства за масовни 

комупнкации во тој nериод и на толкава раздалечинС\ 
од нас, како и Авас и 11 ЕЛ дијаи точно ја nроценилс 
стn~рноста за I<Oja nишувале и објавувалс свои извеш
тан; потоа, дека објсктивпо извсстувале за она што се 

случнло во 1903 година и во Македонија, за Илинден
СI ... ото востанис на 1\ШI<едонскпот народ. 

Според тоа, треба да се согле11аат дnе работи, 
нрnо. како овие средства за информпрањс дејствувале 
за време на Илпнлснското восташrс и, второ. како 

тrвпитс редакции биле организирани во тоа време. 

• 
• • 

Илиндепското востание на македонскиот народ од 
Jnrycт 1903 година предизвикало изненадување во свет
ската јавност, зашто таа не знасла дека нешто такво 
се подrотвуnа и не била запозната со причинитс за тоа 

r;ocтa}IJ1C. Голем дел од таа јавност и не знасла дека 
постои македонска прашање, мислела дека турското 

владеење над ман:сдопскитс зсмји - I<ОИ денес rи ви
кf!мс Варf.(арска. Пиринска и Егејска Македонија - е 
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свршен -факт, дека тие природно припаi-аат кон Ото
манското царство. Верувала дека на Балканот, преку 
извојување на слободата на српскиот, грчкиот и бугар
скиот народ, се рсшени сите прашања_ Со други збо
рови, сметала дека на Балканскиот Полуостров посто
јат, висшна, Вардарска, Пиринска и Егејска Македо
нија, како дел од Турција, но дека не постои 1\'rакедон
ска нација на територнјата на Турското царство, кое 
ја опфакало и територијата на Македонија. 

Дури н оние што биле упатени во овие рабош 
биле изненадени од восташrсто, од неговата сила и 
широчина, од подrотовкитс за востанпето извршени 
пред август 1903 година_ Членовите на турската влада, 
nотоа - пратениците на странските зсмји во Истан
бул, дипломатите во разни градови на Македонија, ка
ко во Солун, Битола, Скопје и луѓето блиски до нив
ните влади, биле изненадени од стравотната ерупција 
на востанието. 

Споменативе новинска агенција и дневен весник 
редовно ги известувале своите читатели, кои секојднев
но очекувале вести за балканското боиште, за борбата 
на една релативно мала, во споредба со турската вој
ска, група луѓе, слабо вооружена; зашто, се работело 
за големи сили кои на некој начин биле вплеткани во 
таа војна и сакале од неа да извлечат опредслени ко
ристи; се работело за соседните земји, за Србија, Бу
гарија и Грција, кои исто така сакале да ја искористат 
таа војна. 

Тоа што се јавувал Авас и што пншувал ,.Ел дијаи 
го дознав во Монтевидео, во прекрасната зграда на 
Националната библнотека каде што токму за време 
на мојот престој во Уругвај ми дадоа да ги користам 
старите броеви на весниците, покрај другите и весни
кот ~,Ел дијаll. 

На чело на таа установа тогаш беше Серџо Виска, 
кој, инаку како познат писател, беше претседател на 
Академијата за книжевност, установа што во Уругвај 
има голема традиција. Тој брзо ми даде писмено одоб
рување дека можам да ги користам "Ел дијаlt и цело· 
купниот фонд книги и вссници што ги поседуваше 
Народната библиотека. 
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Воспоставив одлична соработка во Моптевидео, не 
само во Националната библиотска, туку н на други 
места во тој убав град. На пример, помош даваше рс
}!акцнјата на Радио Саранди, п тоа токму оној дел од 
рсдакцијата чиишто новинари, кога слушнаа за шт~ 
се работи, дека се работи за македонскиот народ. ко~ 
во Југославија ги ужива сите национални права и КОЈ 
таму оформи своја држава. доден:а другите лва неговн 
дела - оној во Бугарија 11 оној во Грција - се наоѓаат 
no нсзавидна положба - веднаш се заиптсресираа и 
почнаа да 1ш1 поставувnат прашања. 

Кога во вссниците што излегувале во Монтевидео 
во мессu nвrуст 1903 година пронајдов толку многу 

нешта за Македонија и за Илннденското востание и 
rтдов дека тие вести толку брзо стиrнале н бпле обја

вепи во дневнитс весници на овој град, бев моiлнс из
ненадсн, зашто не била во прашање само брзината. 

тvку н оддамчсносто Ol\ околу 10.000 км. 
- Побарав објаснување од редакцнјата на Радио Са
ранди, и добив неколку одговори, прво, 11ека тоо во

станпс било навистина големо, дека во тоа време не
мало ниедна таква борба. Освен тоа, ми укажаа на 

некои локални прилики, имено - дека тогаш постоела 

нешто како натпревар меѓу зем:јите од тој рсrнон, осо

бено мсfу Арrентина и Уругвај, кој прв l{e објави вести 
за далечнитс земји, кој поинтсресно ke п1 претстави 
итп. 

Што се однесува до брзината за доставување ве
СП1 од Европа во Латинска Америка, не треба да се 
заборави фактот дека телефонот преку океанот е во
всден некаде по 1850-тите години, па според тоа било 
можно да се одржува врска за пренос на вести и таа 

врска да се воспостави уште истиот ден. Тоа што ве

ста за објавувањето на востанието е публикувана дури 
на 7 август, треба да им се припише на Турците, кои 
објавуваните вести ги задржувале или на фактот дека 
турската влада не можела да се снајде и се двоумела 

no врска со тоа дали да ја прогласи за востание бор
бата на довчерашните "акцијаши'', кои :вакви или 
слични акции веl{е имале nреземено, или пак можеби 
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востаниците ги прскинале сrпе врски на тслефонскитс 
линии, па не можел никој да се снајдс и да_ докаж~ 
дали се работи за востанпе н;ш не. IЗо секОЈ случаЈ, 
тој период од два-три ден<1 не прстставувал никакво 
:;tначително доцнење во информирањето за Илинден
ското востание. 

Друго е прашањето кој ги доставувал тие вссп1 до 
редакцшпе, т. е. дали тие Hf\Iaлc некоЈ дош!спш< што 

од самото место, значн од боиштсто, ги пр~kал своите 
нзвештаи а кои потоа овде печатот гн обЈавувал. Та

ков нови~ар, меѓутоа, весниците од овој дел на светот 
не можеле да испратат, зашто тоа било скапо, па тогаш 

се потпреле врз извештаите што ги ~обивале ~д фран
цуската новпнска агенција Авас, коЈа во ОВОЈ регион 
веl{е имала бројни весницп како свои претплатници, 
покрај другите и "Ел дија". 

Морам веднаш да истакнам дека информативниот 
матер.ијал во броевнте на весппкот "Ел дија" што го 
прегледав, е користен сосем зналечки. Сите ве~и за 
Илинденското востаппе што гн прегледав се обЈавени 
на првата или на втората страница, при што е наве

дена новинската агенција Авас, како извор на инфор
мацшпе. Извештанте се добро составени и со наслови 
што веднаш привлекуваат вниманпе, во _врска со тоа 

дека се работи за востание во МакедониЈа. !,"востанис 
во Македонија", "Македонски револуционсри , "Област 
на Турција" - тоа се некои од заедничкпте наслови 

за гр-упата вести од Македонија.) Сето тоа значи дека 
редакцијата на весникот "Ел дија" имала. добри нови
нари. такви што востанието во Македошча не го гле
далс пзолирано, како акција на десепша револуци?пе

рн туку како револуција на еден народ. Редакцнртi! 
на' весникот нм дала достојно 1\Тесто на извештаите за 
овие бо1Јбн. Можеби во таквиот стан на весникот _"Ел 
дија." треба да се гледа и ставот на целиот уругвајски 
народ, кој бил на страната на машпе. поробепи и из
мачени народи, каков што бил македонскиот народ. 
Во пишуnањето на вссннкот "Ел дијан - 11 не само на 
"Ел дија" - н во ставот на уругвајскнот народ, треба 
да се гледа поддршка за борбата на македонскиот на
род, за негова слобода и незавпсност. Денес, потпи-
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рајl{и се врз пншуnањсто на весникот "Ел дија", сме
тамс дека е тоа важно и поради фактот што покажува 
Јtска максдопсr<нот народ се Uорел како посебен народ. 
I\ако нацнја, а не како некоја група од опаа или онаа 
нација - бугарска, српсi<а или грчка. Она што е обја
вено во весникот "Ел дија" наполно се сложува со она 
што нашите историчари го напишалс за тој момснт од 
историјата на македонскиот народ, за пасташпе во 
овој дел на Балканот во почетокот на ХХ век. 

Но, за овие прашања ке стане збор натал1у, во 
посебен оддел. Засега, ке се задоволпме со тоа што 
знаеме дека тие вести, инфорil·tации и I<ОЈЧентарн, rн 
nишувале новинари на агенцните Авас и ш-1 весникот 
"Ел днја", чиишто редаi<цин немаат ништо заедничко 
со македонскиот народ, а спрема судирот со бугарска
та, српската и грчката буржоазија се однесуваат како 
неутрална страна, на I<oja Й е сеедно дали се Маке
донците посебна нација или не. 

Објавувањето на извештаите од новннската аген
ција Авас на колони:тс од веснш<от "Ел днја" е важно 
како доказ деi<а Илинденското nостание павнстнна по
стоела, деi<а не е измислсно, дека не може да се по
i\Пнrе преку него. Постоеле, иrиепо, обндп да се пре
i~толчп она што се случило, она што п печатот п но
винсiппс агснции, го забележале, дека, проста речено, 
работите се прикажуваат како да не се случило нпшто. 
Други, nак, сп го припишале себеса Илинденското во
стание. Овде се 1\Пfсли на оние Бугари кон и денес со
нуваат за велика Бугарија, создадена некогаш врз Сан
стсфанскиот мнровен доrовор, по победата на царска 
Руснја пад Турцнја во 1878 година. Меѓутоа. извештаи· 
те на новинската аrенција Авас, н во весникот "Ел днја" 
покажуваат дека Илипденското востание нс,чало никак
ва врск" со Бугарите. И за тоа ке стане збор во посебен 
оддел. 

Сега Ј{с го прикажсмс известувањето на новннската 
агснција Авас. Затоа, да поминеме од Уругвај, од Јуж
на Америка во Европа, во југославнја н во Франција, 
каде што да побараме некој што Ј{е може повеке да 
ни каже за тоа како работела новинската агенција 
Авас за време на Илинденското востание, како била 
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организирана нејзината работа и како дописпицитс ол 
разни места, па и од боиштата, праЈ{але извештаи до 
својата редакција за се, па и за Илинденското во
стание. 

Првото што го сторив по враКањето во Белград, 
некаде кон средината на 1980 година, беше да стапам 
во врска со мојот пријател Павле Јанковик, дошrспик 
на францускнот вес~ик "Л монд11 • Тоа беше во 1983, 
и тогаш П. јапковиk ми рече дека негов роднина во 
Франција работел нешто за Авас, но дека тој умрел, па 
дека е најдобро да се јава'r кај белградсrшот дописник 
на агенцrrјата Франс прес, г. Клод Живенал и дека од 
НеГО Ке ГО добијам, аКО Не СИТе бараrrи рабОТИ, бареМ 
она што е основно. 

И не згрешив во тоа. Му се јавив на г. К. Живе
нал и со него пQчнав разговор во врска со тоа како 
некогашната новинска агенција Авас, денешната агсн
ција Франс прес, успеала да го "покрива~~ Илинден
ското востание, па во врска со тоа пратив писмо во 
кое ги образложив моите прашања и дилеми. Писмо
то, упатено на 28 окто,шри 1983 година, ги еодржеше 
следниве прашања: 

1. Каде било седиштето на постојаниот или повре
м:ен дописник на Авас - во Истанбул или во некоја 
балканска престолнина, или 1ножеби во самата Маке
донија (Солун. Битола, Скопје)? Како се викал тој до
писник? 

2. Дали дописникот на Авас во Македонија имал 
своја J'l'tpeжa соработници, кои го информлрале за тоа 
што се случува во овој регион, пли пак информациите 
rи добивал од падлежниот орган за информации при 
турската влада, од француската амбасада или од ам
басадите и конзулатите на други држави? 

3. Во колкава мера редакцrrјата на агенцијата Авас, 
но Париз, ги користела извештаrпе од француската 
амбасада во Истанбул? Во случај редакцијата да ги 
користела тие нзвештан, па тие и да претставувале 
единствен извор на информации за работата на нсј
зините новинари, со тоа никако не се намалуваат уло
гата и придонесот на Авас. Тоа само значи дека т<он 
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и п формирањето на јавноста се прилружил . уште . еден 
позипшен фактор, француската дипломатир, КОЈа со 
тоа покажува дека и самата била добро информирана 
и дека нејзините заклучоци и оценки биле точпи и 
објективни. Ова, пак, позитивна се одразило и врз 

правилното информирање на француската влада и на 
фрапцуската јавност, а преку Авас - и на светската 

јавност. . 
4. Дали во рсдакцијата на агснЦИЈата Авас п_о~ 

стосла група за слсдењс на настаните во _1\1акедониЈа, 
илн пак тоа бил урсдник што бил специЈализиран за 

таа проблсматика? . 
ѕ. Дали се издадени и во архивпт~ на агенЦИЈата 

зачувапи неi<Ои инструкции на редакци:Јата _за7 известувањето во врска со востанието во МакедониЈа. 

6. Постои ли увид за тоа како претплатниците на 
Anac ги користеле извештаитс за македонската воста
нне. дали тие извештаи се скратувани или пак неi<ои 

во целост се користени? 

7. Постојат ли податоци за тоа колку весници и 

во кои зсмји биле претплатени кај ссрвисите на Авас 
во Европа, а посебно во Амсрика? 

ѕ. Како редакцијата но Париз одржувала врски со 
своите дописници во Македонија, дали постоеле теле
фонскrr или телеграфски или некои други (курирскrr и 
сл) врски и како извештаите биле доставувани до прет
пл.атниците, т. е. весниците во Европа, а особено во 
Јужна Америка (Уругвај)? 

Уште на 19 декември добив одговор од г. К. Жи
венал. на моето писмо: 

,.Г. Борис Миљовски, амбасадор во Секретаријатот 
за падворешrш работи - Белград. 

Драги господине Миљовски, простете најпрвин по
ради моето долго молчење, но ?ев мт.uне зафатен око
лу посстата на г. Мrперан. Мегутоа, Јас не Ве забора
внв н дури и се занимаnав со Вашата работа кога при 
крајот на ноември бев во Париз, во текот на МОЈОТ 
краток престој во Франција. Еве го одговорот што "'!о
:>КШ\-1 да Ви го дадам со оrлед на тоа дека поСТОЈат 
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сите архиви и дека, како што 11 претпоставував, се 

наоѓаат во Националната библиотека. Меѓутоа, немав 
време да ги разгледам. 

1. Седиштето на дописникот на агенцијата Авас 
се наоѓало во Истанбул. Но, овие настани исто Tai\a 
ги покривал специјален дописник од Париз, по име 
Ж. П. (Жан Пјер или Жан Пол?) Сегањел. 

2. Дописникот на агенцијата Авас секако имал 
контакти на самото место. Меѓутоа, во основа, тој ги 

користел и информациите што ги добивал од фран
цуската амбасада во Истанбул. 

3. Одговорот е содржан под 2. 
4. Не постоела никаква посебна група што ги сле-

дела овие настани. 

5. Сите архиви на Авас се наоѓаат во Национал
ната библиотека. 

6. Ова се евидентирало секојдневно, како и денес 
во АФП. Документацијата за тоа би требало да се 
наоѓа во Националната библиотека. 

7. Би требало точниот број да се наоѓа во На
ционалната библиотека. Всушност, основано е да се прет
постави дека повеКето весници во тоа време биле прет
платени на Авас. 

8. Изгледа дека во тоа време врските се одржу
вале претежно по телеграфски пат. И телефонската 
мрежа во тоа време била развиена, особено меѓу Па
риз и Истанбул. 

Ете тоа е се. Се надевам дека овие одговори, иако 
не се мошн<::_ прецизни, li:e Ви овозможат да ја продол
жите Вашата интересна работа, и натаму Ви останувам 
на располагање. Срдечно - К. Живенал." 

Тоа се одговорите на Клод )Кивенал на моите пра
шања за работата на дописникот на Авас во Истанбул 
за време на Илинденското востание. Во писмото до 
Клод Живенал, јас истакнав дека сметам оти работата 
на Авас била значајна за делото на востанието, зашто 
таквата работа, колку и да била оптоварена со разни 
споредни извештаи, била всушност голем споменик за 
востаниците, кои тоа и не го знаеле. 

i4 

2 УЛОГАТА НА АГЕНЦИЈАТА АВАС (ДЕНЕС 
АГЕНЦИЈА ФРАНС ПРЕС) И НА ВЕСНИКОТ 
,ЕЛ ДИ]А", ДНЕВНИК ОД МОНТЕВИДЕО, 
' УРУГВАЈ 

првата вест за тоа дека пламнало востанието во 
· Е . (( 7 

Македонија ја наоѓаме во брОЈОТ на " л ди1а од 
август 1903 година. Оваа вест ја пратила француската 
агепција Авас, на 6 август 1903 година од Истанбул, 
а ја објавил "Ел дија". Веста _гласи: 

Ситуацијата во МакедониЈа 
Истанбул, 6 август. - Владата одлучи енер;ично 

да го совлада востанието што изби во Македонија. За 
таа цел, министсрот за војна из~аде нар~1дба многу~ 
бројни трупи да се упатат во ОВОЈ регион .. " 

Оваа вест на Авас, односно на 1,Ел ди7а , сигурно 

1,oafa со изпесно задоцнувањс, бидејКи востанието изби 
на 2 апгуст 1903. Б и можеле да прстпоставнме дека се 
слу<rила некоја диверзија, т. е. дека биле прек~нат11 
тслефонските врски од страна на востаниц':те. . , мо
жеби и Министерството за војна на ~урци)а нејkело 
песта за востанието да ја распрати во 1авноста откако 
ја 11обило. 

Но, вестите што зборуваат за тоа де~а се влошува 
ситуацијата во Македонија, како и за ПОЈавата на т. н. 
"днпамнташи 1', се објавепи два дена порано, на 4 ав~ 
rуст. то2 бпле две вести, од кои сдната од Вие~а и 
llPYraтa од Истанбул. И овие вести IШ Авас се обЈаве-
1Ш во "Ел дија11 • Првата вест гласи: 

"Ситуацијата во Македонија 
Виена, 4 август. - Овде почнува д~ преl\извикува 

вознсмирепост ситуацијата во Македонир, која од ден 
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на- ден се влошува, Се носат гласови дека амбасадо
рите на Австро-Унгарија, Германија н Руснја во Истан
бул уnатиле апел до Високата порта, во која ш-rсистн· 
раат на потребат~ да се воведат мсрки за нормализи
рање на ситуацијата во оваа отоманска провннција." 

Втората вест гласи, 
"Солунски динамиташи 

Истанбул, 4 август, - Мостот во Екши Су, близу 
до Битола, со динамит е дигнат во воздух_ Во Солун 
владее вознемиреност поради присуството на дипами· 
таши и во овој реон. н 

Двете овие вести, што ги објавил весникот Ел 
дија", потекну~~ат од агенцијата Авас и доаѓаат" од 
Истанбул, бидеЈkи главниот град на Турција имал мож
ност веднаш да ја дознае работата, уште истиот ден 
кога се случила. Тоа е и разбирливо, со оглед на фак
тот дека настаните се одиграле на едно подрачје што 
турските воени и цивилни власти всiСе вш1мателно го 
следеле: во nрашање бил, имено, нсвралrичен регион 
·- македонскиот. 

Сепак, денес можеме да кажеме дека тоа била го
лема брзина во пренесувањето информации, и тоа бла
годарение н~ Фактот дека седиштето на дописшtкот на 
Авас се наогало во Истанбул, дека територијата на Ма
~едонир и на Турската империја ја покривал специ
)ален дописник од Париз, по име Ж. п. (веројатно 
Жан ПЈер или Жан Пол) Сегањел, како што вели во 
продолжението на своето писмо сегашниот дописник 
на АФП во Белград, г. Жrшенал. 

Од друга страна, треба да му заблагодариме на 
весникот од Монтевидео (како и на мноrубројните дру
ги весници во овој дел од светот што биле претлла
тени на Авас) дека овие вести, информации и комен
тари биле објавени и со самото тоа добиле третман на 
настани од историско значење. кои подоцна ги забеле
жала и историографијата. 

Потребно е, според тоа, да им заблагодариме на 
новинската агенција Авас и на весникот "Ел дијаи дека 
овие настани биле и останале забслежани п препуште
пи на историографијата да П! проучува. Редакциите 
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на агепцијата Авас и на весникот "Ел дија" го сфатиле 
големото значсн.с на овие настапи што се одиграле во 

f':npoпa, односно на југот од Балканот. Со други зборо

ви, не гн оцениле како "изживување" на одделни "бун
товшнџt", "динаr\ППШ11И 11 , "анархисти", туку како ре
волуција, сенародно востание на еден народ кој со ве

кови се бори за својата независност и слобода, така 
што агснцнјата Авас пратила специјален дописни:к, а 

весникот "Ел дија'1 вовсл посебна рубрика посветена 
на овнс настани. Така е лишена можноста да врши 

шпскулации онаа страна што проста го игнорирала 

Илинденското востав:ие и спрема него се однесувала 
така како и да не постоела такво востание. Исто така, 

оневозможени се оние што го искривоколчувале ова 

востапие едноставно од империјалистички побуди. На 
тој начин, информирањето на Авас и на "Ел дија 1' 
претставува вистински споменик на едно востание и 

на неговите борци. Со други зборови, тоа значи очи
rлсдно демантирање на гле}l;иштата на оние што исr<ри

воколчувале, при што и едните и другите се обидувале 
од својот став да извлечат некоја корист. 

На Авас биле претнлатени речиси сите весници 

од ова пол_рачје. Весникот "Ел дија 1', во тоа време, како 

што 'ш рече во Монтевндео еден уругвајски истори
чар, на некој начнп се натнреварувал со другите уруг

вајски, па и со аргснтинските nссници, чијашто општа 

желба била да објавуваат што повеке информацни за 
Македонија, каде што nостаниците се бореле против 
многу посилна восна сфектива на Отоманското цар
ство и тие вести: да бидат што поактуелни. 

Каков став човек да заземе спрема една новинска 
агснцнја што ги објавува сите информации што ги при
Јна, прснесувајl(и за истото прашање и изјава и кон
траизјаnа, како и пишувањето на еден весник, но и на 

друг што застапува наполно спротивно гледиште? Би 

можсло тука да се читаат изјави во кои се изнесени 
спротивни мислења на разни државници и министри, 

поелннци од движсњето на отпорот и борбата против 
Турцптс. КаЈ<О п на поединци што биле подмитени од 
оваа нли онаа влада. 
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искуство покажува дека новинарите 

од новинските агенции, кои ги смстшнс за државни -
тие се и такви - мораат речиси да се борат на три 

фронта, настојувајliи да ги смират спротивните ставо
ви што се јавуваат во текот на нивната работа. Затоа, 
работата на еден дописник на новинска агенција не е 
ни малку лесна и бара многу напори со цел ставовите 

некако да се усогласат. Во случајот на агспцијата Авас 
тоа изгледало вака: прво, Авас морал да ги брапи ин· 
тересите на Франција, а тоа се гледа од цитираното 
писмо на донисникот на АФП од 19 декември 1983 
година, во кое тој вели: "Тој (дописникот), меi·утоа, 
морал пред се да ги користи всститс добисни преку 
амбасадата на Францнја во Истанбул. Настаните би 
можеле да бидат едно. а нивното видување од страна 
на француската амбасада да биде нешто друго. Но, 
согледувањсто на настаните од страна на француската 
амбасада п од страна на оваа аrенција се соnпаf·ало 
или било слично. Второ, дописникот на Авас од Истан
бул морал 11а добие и согласност од својата централа 
во Париз, за да ги задоволи нејзишпе барања. Трсто, 
заземајКи став спрема опрсделено прашање, тој морал 
да расчисти со себеси, со својата совест, па така мо
жел работата да ја изврши како што треба. 

Сега треба 11а се разгле11а прашањето за изборот 
што го користел Авас во својата секојднсвна работа, 
т. е. да се вндн кои установи Й давале матсријал на 
аrенцнјата Авас што 1\'IОЖсла да п1 користи во своето 
известување, ннформнрањс и коментирање. Еве ги тие 

ИЗВОрЈf: 

"Пред се, тоа биле органи на турската влада, т. е. 
органи на Високата порта, кои ги давале односните по

датоци и материјали. Какви биле всушност тие инфор
мации, може;\IС само да замислиме. Турција била заин
тересираната страна и нејзината задача била целокуп
ната вина да ја фрли врз востаниците, тврдејки дека 
се тие всушност виновш1 за положбата во Македонија 
(инаку, се би било добро). Турците, меѓу другото, твр
деле дека востаниците претставуваат потенцијална опас
ност за животот на амбасадорите на големите сили, 

КОЈ! l~c бидат убиснп исто онака како и амбасадоритс 
ео пскон други зсмјн во кон постојат анархисти и дру
ги тсрорнстички елементи; лска l{c бидат убисни и 
конзутпс п нивЈпrтс семејства п дека офнцијална Тур
цпја не може тука ништо да стори и да ги заштити 
ов11с нсвrrн:и луѓе. Каква л~га, каква нсвистина ширела 
офШ(Јiјална Турција! Зашто, востаниците ниту сакале, 
ниту пак се обндувале да ги гибаат странскнте прет
ставппштва, а Турција тоа мошне добро го знаела. Она 
што го тврдела Турција било на линија на ликвидира
њс на востанието, тоа било мотиnирано од нејзиното 
настојувањс востанието да се лиши од евентуална под
/l,ршка. Воопшто, Турт~нја се обидуnала за лнквидира
њсто на востанието да придобие помош од големите 
сили или, подобро речено, нивната благопаклоност и 
разбирање за ѕверствата што ги изnршила или имала 
намера да ги изврши спрема востанпците и македон
скiшт народ. На Турција Й било потребно да Ji поглед
нат низ прстн за злосторствата што ги nршеле нејзи
mпе официјални државни органи. Од друга страна, 
Турцнја барала помош п о;; печатот. Таа настојувала 
да не ги загуби симпатпите на големите сили и затоа 
била nниматслна спрема нив и cnpeлia новинарите што 
доаѓале од односните земји. Таа ширела слухови дека 
со македонското nостание се загрозсни интересите на 
големитс сили и па нивните граѓани што живеат во 
Турци_ја. Во однос на ношшарите, а особено оние што 
ги прстставувале големите сили, кат<о што бил случајот 
со Авас, турските функционсри биле мошне пресрет
ливи. 

Друг извор на податоци и материјали биле голе
митс сили. Од една страна, тие покажувале симпатии 
спрема nостаннцитс, зашто Турција не ја сакале, а во
станнцпте биле христијани. Сите големи сили биле со
ставен дел од тогашниот христијански свет. Но, од 
друга страна, нивните интерсси барале да се ликвиди
раат пемирпте по Македонија, со тоа што Турција да 
nреземе обврска за спроведуnаље реформи за кои то
гаш се зборувало. Таквиот став на rолсмите сили бил 
резултат од барањето на востапиците, на македонскиот 
Н<lрод. кој тат<вото nрашање nостојано го поставувад, 
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барајi{и реформи што би му го сториле животот по
поднослив и б!r Й далс на Макс!{онија псјзини основни 
пр~ва. а на НСЈЗините жители - истите опис права што 
веќе ги уживале граѓаните на цивилизираните држави. 
Големите сили не мо~еле да не видат дека со македон
скиот народ во ТурiЏ!Ја се постанува како со вистински 
роб. Според тоа, голсмите сили, борејl{и се за реформи 
во Македонија, всушност ги поддржувале оние барања 
што :~начеле_ зачувување на цслината на македонскиот 
народ на ТОЈ начин, што овој народ би добил комесар 
- христrчанин и што би се создала автономна маке
донска држава, во рамките на Турција или надвор од 
неа. 

На rолемите сили, во тој момент, повеl<е им о)1Го
варало ~татус-кво во Македонија одошто менување на 
ситуацирта во Македонија. Истовремено, желбата на 
големите ~или била на Македонија да Й се даде авто
номиЈа' тие биле за реформи и за опрелелени про
мени - што на Максдонците им давало извесни нале
жи и им нудело изгледи дека работите I<e тргнат во 
правец кон рсшавање на основните проблеми на нив
ниот национален опстанок. Но, од друга страна, инте
ресите на rолсмите сили им наложушше тие де факто 
да бидат за ликвидирање на востанието, па поради тоа 
шн попуштале на Турцнтс и на нивните сосем спротивни 
барања. Големпте сили, преку своите амбасадори и 
преку Ј~станбул, тоа и јавно го истакнувале. Амбасадо
ритс ИЗ]авувале дека ,.нсмпрнте 11 во Македонија треба 
да се прекратат со најлрастнчни мсркн. Последново 
често го подвлскувале во разговорите со султанот. Тоа, 
нема сомпевање, била антимакедонска политика. 

Во врска со тоа дека rолемите сили биле заинте
реСI}рани за статус-кnо зборува и Фактот дека Европа 
тогаш не била готова за војна каде било во светот 
а особено за војна во Македонија. Русија, инаку нај: 
многу заинтересирана за Босфор, во тоа време и не 
се осудувала да почне војна против Турција. Истово 
важсло и за другите европски земји. Имено, јасно било 
дека каква било акција на агресори против Балканот, 
па ~ каде било во Европа, а особено на Босфорот, 
би )а сменила географската карта на Европа. Русите 
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нмапт слсн проблем пonel(c: Јапонија само ro чека 
>·!ОМснтот Русија ла започпе акција во реrионот на Бо
~-:форпт, а тоа значи - војнп со Турција, па да завојува 
нротшз Руснја, да ги напалпе псјзиннте територии на 
Тfалсчннот Исток. Овој јапонски напад навистина и Ке 
услrлн /ШС години подоцна, во 1905, кога Јапонија Ке 

почне офапзrшна опсрација на Далечниот Исток и Ке 
ПЈ зазсмс тамошпите руски тернтории. Поради тоа. 

Руоф1 з:1 време на Иmпmенското востапие. не е за тоа 
да тrпчне војна против Турција, ниту пак што било 
суштински )\Ct се менува во ситуацијата со Македонија 

I1ст стаn тоrа1п пмасtт и Австро-Унгарија и другите ro
~-'Ci\1H СИЛИ. 

Ј3аЈ{Јlата состојба, во која не доаѓале ниту до војна, 
шпу до м:ир, Ј\'1Орало да се одрази и врз печатот, кој 

ГЈrш исполнет со противречни ставови и изјави. Состој·· 
G~та !IН војна шr ЈШ1р, изгледа, најмногу иl\-t rодела на 
Турцнтс, ш1 кон ИI\I било дадено време малку да раз
Ј\1НСШ1Т, ,ч;а се организпраат, да го ликвпдираат Илип

лснското востапие, зсt што псчатот п известувал. Ва

тшата состојб::t нм: дала време на Турцитс не само да 
рсtЗI\Н1Слуваат, туку Н да прсЗеl\·IааТ ОДДеЛШ! ЗКЦИИ, се 

;ro 1912 година, кога во Турција,. по големите внатреш
rш прсшrрања. се извршени круш-ш промени. Тие про

i\1СНИ потоа Ке ја зафатат п Македонија, која е поде
лспа на три дела, меѓу кон едниот Ке И припадце на 
Србн;а, ЛРУГI!ОТ на Бугарнја, а третиот на Грција. 

Трет нзвор на податоци и материјали за новина
рнтс-допнснтџr претставувале соседните држави на Ма

ксдоmф1, т. е. прстставницrпс на буржоазијата што 
Љrлс на чело на тие државн, кои немале интерес Маке
доннја да биде самостојпа н пезависна. Поради тоа, 
оnнс ,ЈЈ,ржавн н нивните буржоазии, иако увидувале де

ка 1\4аксЈ(ОI-шја навистина страда. сметале дека Маке
донија, ако се ослободи од турската власт, треба да 
rrрнШ1ЈЏIС на некоја од соседните балкански држави. 
о;(ностrо па Србија, Бугарија или Грција. Српската бур
ж:оазнја, сак?tла Македонија да Й припадне на Србија, 
бугареката --· да стане дел од Бугарија, додека грчката 
буржоазија настојувала Македонија да влезе во соста-
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вот на Грцнја. Таа своја желба буржоазиите на овие 
балкански држави, меѓутоа, не ја изразувалс отворено, 

иако секоја од нив настојувала да ја приграби Македо
нија, што не може денес да се крие. За остварувањето 

на овие свои замисли, тие се подготвувале уште додека 

Македонија била во составот на Турц11ја, развЈшајки 
голема активност на културно и верско полс. Таквите 

ставови на владејачкнте буржоазии во овие балканскн 
земји се одразувале 11 во известувањето на Авас и на 
другите агенции и весн11ци што објавувале информации 
за Македонија. Овие буржоазнп, се разбира, имале и 

други методи. Тие метод11 се движеле од објаснување 
на своите ставови кај владите на големите сили, ди

ректно ил11 преку нивните амбасадори, преку обиди за 
подмитување на новинаритс - дописници на аrенции 

и весници - па се до об11д11 за уфрлање вооружен11 
груп11 на територијата на Македонија. 

Кога зборуваме за владејачките буржоазии во бал
канските ЗСМјИ, !{е ја Ј!ЗДВОЈШе бугарската буржоазија, 
бидејl{и таа била најактивна во Македонија. Бугарската 
буржоазија, претендирајки најагрссивно над Македо
нија, низ вести и 11нформацrш што доаѓале од Буга
рија. rи уфрлала своите ставови дека се Македонците 
всушност Бугарн. Вистина, Бугаритс не ја нарекуваат 

Македонија бугарска, ниту пак отворено ја изрекуваат 
својата замисла Македонија да ја припојат кон Буга
рија. Но. во многубројни информац1ш. апели и други 
материјали тпе постојано истакнуваат дека се .,мошне 
загрижени 1 ' за македонскпте Бугари, и во своите шr
форЈ\·тацин, во кон п1 спомнуваат Македонците. овие 

секогаш гн викаат Бугарн. Сето тоа зборува дека нив~ 
ниот план, за кој жестоко се бореле, бил еден ден 

Македонија да nотnадне под власта на Бугарија. 

• 
* * 

Врз основа на известувањата на Авас, може да се 

види дека Турците, Грцитс и. се разбира, Бугарите. 
Македонците ги викале Бугари. Меѓутоа. голсмите сили 
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како нпо се гледа од извештајот на истава аrенција 
1'v1аксдонцпте не rн mп<::але Бугари, ниту пак и Авас 

пr вrшал така, туку. според оваа агснција, тие биле 
м " .. акслонцн , иmr "рсполуционсри", или "христнјанЈrн, 

о;tносно .,гсрнлцн~~. "дннамитаплr 11 , "бомбаши~~ или, 
проr.то, ).населенне на Македонија". 

Условно речено, "грешка// на агснцијата Авас била 
што не влсгл:1 во днрсктен контакт со carmtтe Iи:акедон
скн воспшицн, со двпжењето што ја потресло и самата 
т~·pcr\tl )1ржаnа. Меѓутоа, Авас не можел да го интер
ПЈЈ"Пра Гоце Делчев. na од него да дознае кои се цели
rс н~ т:тжсњето - дека е тоа ослободување на Маке
до!ШЈZ: - порадн простата причина што Делчев, за 
npcl\1c н:t Илинденс..;::ото востанне, всЈ{с не бил жив 
(убисн е на 4 мај 1903 година). (Нашето nрикажување 
:.m известувањето на Авас и на весникот "Ел дија 11 по
чнува од 4 август 1.903 годшrа, откога располагаме со 
бростпе на овој уругвајскн весннк п бележиме кон 
n:стн на Anac ги објавил.) Авас не можел да ги интер
ВЈупра ни востаницнте, кои биле по планинн н села. 
нm-r нлегално работеле во градовите, за да не ги от
крнјат Турцнте. Меѓутоа, Anac не го ннтервјуирал ниту 
Дамс Грусв, кој се наоѓал во битолскпот крај, ниту 
Пнту Гулп. кој бил по прв1пе редоm1 на макс!(онските 
рсволЈ.:цнонсрн, нека,1с во Крушево. не ги иптсрвјуирал 
нrпу Горчс П стров, Пере Тошев, ниту цел а ннза маке
лонскн револуционерн, кои можел да гн најде зашто 
бнлс во Македонија нлн во Бугарија. Наместо тоа, до
пнсшrкот на Авас, интсрвјуирал луѓе што вешто мv ги 
подrнетнувала бугарската влада. На пример, таа пр~идо
нсла со лопнспнкот на Авас да разrовара генералот 
ЦонtiСВ, кој жнвеел во Софпја, КОЈ\.УУ таа му дала за~ 
дача да зборува за i\1акедонското прашање. Исто така. 
бугарската влада се погрижила дописниЈ<::от на Авас да 
rп најде. како соговорннцн за темата Македонија, Хри
ста Матов и Татарчев, луѓе nробугарски ориентирани. 
;ну гп подметнала Иван Гарванов како командант на 
., 13рховшrот коЈУ;итетн, нтн. Сите тие луѓе од бугар
ската nлала доонле инструкции r<::ако да се држат и 
што ;~а зборуваат, имено дека се тие вистина Маке
лонцн. но македонски Бугари и дека е Македонија бу-
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rарска. За среКа. нашето движење нашло можности 
своите апели и декларации да ги достави до владитс 

на големите сили, така што тие биле информпрани за 

вистинската состојба на нештата. Оттука и Авас во 
своите извештаи ги сnоменува "Максдонци:те", "маке
донските рсволуционерин и "македОЈ-IСI<ата борба~~. 

Мораме да истакнеме дека во тоа време уште не 
доаѓал до посилен израз фактот дека Македонцитс се 
посебна нација, дека тие не се ниту Бугари, шпу Срби, 
туку дека ја состануваат македонската нацнја, која сака 

слобода и во територијална смисла претставува една 
целина, па поради тоа сака да има своја автоншнија во 

рамките на Турското царство, ако не може всl{с 1\3 биде 
самостојна. 

Според тоа, благодарение на големите сили, Маке
донците можеле да се наречат Македонци, а нивната 

земја како територија - Македонија. Како што може 
да се заклучи од изложеново, за ваквото сфа!{ање не 
придонеле многу Русија и Австро-Унrарија, зашто во 
тој момент биле заинтересирани на други страни н за
фатени - првата со тоа да го заземе Босфор, а вто
рата - да ги заземе бившите турски територии. Сепак, 
н Русија и Австро-Унгарија биле за промени во Маке
донија, т. е. за реформи. На тие реформи, се разбира, 
се спротивставувала Турција, зашто со тоа, а и со дру
гите мерки, Й се одземал голем дел од територијата; 
донекаде се спротивставувале и големите сили, а со 

оглед на тоа дека реформите го нарушувале статус
квото на тоа подрачје. 

Се смета дека македонското ослободително движе
ње било одлично организирано што се однесува до 
конспирацијата, до снабдувањето на востаниците и се
ланите со храна, до распоредот на кадрите птн. Но, 

исто така, се смета дека nропагандата на ова движење 

била слаба, па дури н мошне слаба. 

Според тоа, на Македонците за време на Илинден
ското востанпе им била потребна влада или некое по
литичка тело слично на влада. што би можеле да се 
обраfа до јавноста и да ги изнесува целите на борбата 
на македонскиот народ, а не тоа да И го препушти на 
бугарската влада. На Македонците им бил потребен 
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сопствен министер за надворешни работи или политич
ки р~шоnодител со функции на таков министер ппо 
Љr можел да пr објаснува цслитс на македонската бор
Gа; Ш\-1 биле потребни п пошпичкн оргапн што бп 
'Јвозможилс, од името на македонскиот псtрол. да збо
руnаzп р<tзшr пробугарски орнентирани шtца како што 
бнлс Цончсв, Гарванов, Матов н уште некои други. 

т<Oit создавалс впечаток дека божсi1·1 ги застапувасtт ма
I\.СЈ(опскитс шпсрсси. На Максдопцитс не нм биле по~ 
трсбнн ниту бугарска владZt, ниту бугарскп МЈппrстер 
за надворсшни работи, кои зборувале од нмсто на Бу
' арпја, по насдно ги присвојувалс македонското воста
нис и Македонија. На Максдопцнтс им бпла потребна 
Т\Iаксдонска влада. македонски министер н :чсtr'\едонски 

органи зсt а.п1тсtција и пропаганда. 

На крајот од овој дел на излсtrањево моЖС!\1С да 

пзнесемс неколку заклучоци што се однесуnа()т до аген

цијата А вас и до весникот "Ел дија''. 

1 Благодарение на оваа аrенција и на овој дневен 
весшп<. останале запишани и зачувани зз историјата 
настанптс во врска со Илинденското nостание. Во нив· 
ното нзnестување доста впстинито се отслitк\7В<l цело~ 
купното движење, а Ј\·шrѕедонскиот народ се прикажува 

како протаrонпст на оваа борбсt против турското цар~ 

СПIО. 

2. Благодарсние на Авас, целиот свет бтrл Ј;1ПОЈпат 
со Илиндснското nостанис, п тоа мошне брзо за она 
пре:-.1с. I3останисто пламнало на 2 август 1903 година 
Авас ја објавил всста за тоа на 6 август, а .. Ел лпfа" 
таа nсст ја објавнл уште следниот ден, така што н 

јавпоста на една територијално толку оддалечсна зем· 

ја од местото на збпднувањето, како што е Уругвај, 
била известсна за востанието во срок од неколку дена. 

З. И аrенцијата Авас, испра1(ајl{и на самото место 
t.вој спсцијален дописшш, и "Ел дија((. посветувајl~н 
t1 посебна рубрика на Македонија, многу помогнале 
за популар:изација на Македонија, за запознавање HCI 

светот со тешкиот живот на нејзиното насслснпе и за 

нзвестуnањсто на светската јавност за целнте на бор~ 
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бата на македонскиот народ. за цетпе на Илинденско
то востание. 

Е · " вое-4. И аrенцнјата Авас и веснин:от n л диЈа. со е 
то известvвање Ке покажат како дошло до Илинден
ското воС:Гание и како макелонскиот народ се борел 
против Турското царство. 

5 Целата збрка околу Македонија и Македонците, 
гсvш~ост, ја создале Турците, Грците и, се разбира, 
вУгарите, така што не се знаеле со сигурност ко~1у 
припаѓаат 1'v1акедонците н далн се тие посебна нациЈа. 
Авас и .,Ел дија'' не наседнале на таквата иrp(l на овие 
балканс~.;:п државн, чнјашто цел не бнла да ги расчи
стат работите п да обелоденат дека се Македонците 
,10се~она наци1·а туку сфатиле дека е во ин:ерес на 
· ' · овеkе да ги владсјачките кругови на тие ЗСМЈИ уште п 
замрсат работите, за да се создаде збрка околу тоа 
кои се всушност Македонците. за што. тие се бара~ 
итн Таквата нејасност околу Македшшр и Македон 

цит~. за жал, и до ден-денес владее во некои балканскн: 
средини. 
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3. ПРИЧИНИ ЗА ИЛИ!-!ДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 

И на ова прашање Авас и ~,Ел дија" му посветпле 
доста големо внимание. :ќе издвоиме овде три теле
rрам!I, од кои две од Софија и елна од Лоплоч. 

Телеграмитс од Софија ги издвојувамс поради тоа 
што Буrl1рија спрема тоа прашање зазела значајно вни
јнапиr и што дала целосни, иако не п точшr одговори 
на прашањето за причнните на Илиндспското воста
нне. Бугарнја најмногу се мешала во прашањето на 
Македонија и, преку своите конзули и агенти, доаѓала 
ло податоци за тоа дека Турците го малтретиралс ма
кедонскиот народ, дека ги убивале Македонците, дека 
ги оrрабувале и палеле македонските села. 

Во првата телеграма на Авас, Бугарите не ја спо
менуnаат отворено Македонија, како "дел од бугар
скнот народ", додсr<а во втората на неколку места гп 
изедначуваат бугарскиот и македонскиот народ. 

Во известувањето од Софија за причините на Илин
дснското востание, бугарската пропаганда нема да изо
стане: таа како да се смета за повикана да дава објас
нувања, меѓу другото, и за тоа што е тоа што го пред
извикало Илинденското востанпе. Буrарите, воопшто, 
пишувале за сето она што барало некакво објаснување 
и толкување во врска со настаните за време на Илин
денското востание, како и пред и по него, на начин 
п1то им одговарал. Впрочем, Бугарите така пишувале 
и за се друго што се однесувало до Македонија, пора
ди тоа што недостигала македонска пропаганда, што 
во Македонија немало некој задолжен за пропаганда, 
што никој од родољубивите Македонци со тоа не се 
занимавал. 
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бугарската лролаганда речиси секогаш и на 
место кога требало се пој;шуnала нешто да об

јасни за Македонrrја. Бугарптс, на пример, пишувале 
за TO'l кои се биле прпчинптс што доnслс ДО Илинден

ското востание од 1903 годшrа. Еве ги тие прпчини. 
како што ги гледала бугарск;па пропагтrда: 

,.Софија, 13 август. Еконо.чската ситуација во зем
јата е :ношне критпчна. Трговцитс веl{е не уживаат 
никаква доверба во странство п се прннудени се да 
ллаi{аат во готова. Уште потсшка е снтуацијата во 
која се наоѓа работнпчката класа, зашто нема работа. 
Во трговските кругоnн се зборува дека постојната си
туација не l\1ОЖе веl{е долго да трае и дека дури би 
било подобро да избие војна, зашто би се расчистила 
ситуацијата, наместо да продолжува нсизвесноста во 
која денес живее земјата. Веројатно nринцот 1{е извр
ши инсnекција на трупите на rраницата пред да се 
упати кон престолнината на земјата н дека тогаш вла

дата ке може да донесе дефнннтивна одлука за пра
шањето на ЈНакедонците. Некои изразуваат страхување 
дека веке за неколку дена ке nочне убивање, а други 
мислат дека до тоа Ее дојде по 15 дена, додека возне· 
м:иреноста што владее меѓу 1\tуслиманското населенпе 
no Македонија зборува дека т;ншо нешто во секој слу
чај се очекува. Во случај да дојде до крвопролсвање, 
владата не би можела да нстрас во своето сегашно 

воздржано поведеннс. туку бн 1\Јорала ла интервенира 
во корпст на револуцпонерптс. 

Во офнцпјалните круговrr. сегашниот развој на на
станите jr се прплпшува на отоманската влада, која 

rи оrорчпла Македонците со острrпе Ј\tерки преземенп 
против нив. Нпв rп притирало, пред се, секвестнрање

то на оружјето. Со оглед лека се плашеле да останат 
аnсолутно без одбрана, тнс не се колсбале да станат 

nротив отоманската власт, пред да им биде запленето 

целокупното оружје што го поседувале." 
Оваа ннформација покажува н зборува. ол една 

страна, за "големата грижа 1' на буrарската влада за 
македонскиот народ, за македонската рабопшчка класа 

и за трговците. Од друга стр;ша, се опшпуnа состојбата 
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веројатно no Бугарија - состојба на бременито 
nосна сксплознја; многу се зборува и за убнвање на 
Максдонци од страна на Турците. 

Сепак, во цитирц.ниов текст никадс директно не се 

кажува дека се Максдонците Бугари, што претставува 

позитивсн елемент. Меѓутоа, ова само ја потврдува 
тсзата дека бугарската буржоазија и порано Маке
донците не ги викала Бугари, туку Македонци, а дека 
само во рстки случаи, кога тоа il одrоварало, за Ма~ 
кедопците се изразувала како за Вугари. 

Бугарската влада им прсзентирала на странскитс 

i\Шсии: слна нота за ова прашање. Од неа се гледа дека 
бугарската влада знаела се, но не знаела една основна 

работа, имено - дека на МаЈ<едонците ниту пред 
Илнндснското востание, I<ако ни по него, Турците не 
нм давале на располагање оружје. Овде веројатно се 
работн за Бугарите што живееле во Истанбул или на 
тсриториите што ги држеле Турците, каде што на на
сслс1шсто Nty е одзсмсно оружјето, а бугарската влада 
rн нзЈнсшала Бугаритс со Македонците, па Македон
цитс ги Cl'l'teтaлa за Буrари. 

Меѓутоа, кон оваа информација бугарската влада 
состаuнла и нота со иста содржина како и во инфор
мацнјата, но таа нота ја упатила до гол~/\ппе сили. 
Оттука 1\Јсѓу ннформацијата п нотата постојат разл!1кн 

што не се мшш. Затоа е веројатно во ипформаЦИЈата 
за нсч~тот, т. е. за широк~та јавност, бугарската влада 
да го кажала она што не требало оваа да го знае, 
додека во нотата до големите сили има и поединости 

што СЈ\Тссле да ги знаат само нивните влади. Новина
рот ш1 Авас го објавил и едното и другото, така што 

јавноста, но не онаа во Бугарија, ro дознала и она 
другото, што бугарската влада сакала да го скрие од 

ј~пност~. 

Таа пота, прераскажапа во ипформацијата на Авас, 
гласи: 

.,Софија, 18 август. - Нотата што бугарската вла; 
ла ја упати до странскитс диnломатски мисии во ОВОЈ 

град ја образложува ситуацијата што владес во Маке-
1\ОНија, т. е. од денот кога Високата порта се обвр:а 
да ја рсформира администрацијата во оваа провинЦиЈа. 
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Нотата содржи детали н покажува датумп и места 
на свирепи дела сторсни во I\1аксдонија, како и имиња 
на многубројни лица што стап<1лс жртва на турскптс 
прогони. Изнесена е долга лнста на убиства, палсжн 
на македонски куКл и грабсжн од страна на турски 
функционери и војници. Сите детали се земени Ol\ осјш
цијални извори, од извештан што се пратени од бу
rарски конзули и мисш1 во Македонија; дурн и од 
извештаи на самите отомански власти. Бугарската вла
да ја гарантира точноста на фактнтс изнесени во неј
зината нота н ја повикува Високата порта да деман
?ира, ако може, барем дел од овој докуЈ\tент. 

Во истата се вели дека во текст на последните 
три месеци турската влада, која во практика не ги 
спроведува встените реформи, донела 1шза мсрки, . под 
изговор за одржуnање на мирот и редот во земЈата, 
но дека таквите меркн не постигнале никаков ефект, 
зашто уште пове:Ке го огорчиле населението и го пред
изви:кале сегашното востание. 

Наместо да ги прогонуваат само виновницпте за 
нарушување на редот, отоманските властп, како воени 
така и цивнлни. го користат секој и пајмал повод да 
удрат врз Бугарите. 

Како во најважните градови на Ј\1аксдонија, така 
и во најзафрлените села. Турците убивалс христијани 
и правеле други варварства. Палеле и ограбувале цели 
ссла, а луѓето што самоволно пt апселе, биле подло
жувани на страшни мачсња. Прогониле многу христи
јани. Затвориле бројни училишта н цркви п упропа~и
ле многубројни трговци, принудувај!ш гн да плаkаат 
даноци однапред п за пове:Ке години. Сето тоа се слу
чувало во прови:нциите околу Солуп, Битола, Скопје 
и Адријанополис. 

Во провинцијата Битола, турската аршлерија го 
срамнила со земјата богатиот град Смрдеш, од чиишто 
некогашни повеkе од 300 куки останале само урнати
ни. Бугарското население во провинцијата Скопје е 
систематски прогонувано, почнувајkи од месец мај. Во 
околиите Паланка, Кочани, Куманово и Гостивар се 
уапсени сите бугарски учители и трговци. Во нотата 

tЗ() 

се наnедуваат 131 конкрстсн случај на nарварства, а 
roлei\I број од овие случаи се однесуваат до пове:Ке 
групи Бугарн, а не до изолирани поединци. 

Турскнте рсгуларпи војници и башнбозуци нзnр
Iшшс l'riасовнн убиства во Солун, Балево, Баннца, Te
r,epltлoвo, Карбупица, Јl;!огила, Епиџе н Смрдсш. Во 
L.мрдсш се убиени повсkс од 200 Бугари, а голем број 
куkп, цркви и јавни згради се опожарени. Ограбените 
врсдметн војниците и башибозуците ги распродавале 

r~o соссдннте ссла. Слични нешта се случувале и во 
1 орпа Рибница, Игуменсц, Дсбрулакија и Воден. Жи
телите на овие места се разбсгале по планините. На 
гргоnцптс во Истанбул им е наредено да се вратат во 
своите родни места, при што не им е даден рок да ги 

шш:видираат своите тргоnски работи. Меѓу протерапите 
Jli\'1;1 _н тшши што живееле таму со своите фамилии 

повеkе од 20 години. Истава нарсдба се однесувала и 
до 6угарските свештеници и учители настансти во Ис
тапбул. Бугарските училишта се затворени пред да 
заврши учебната година. Турците ги гонат и бугар
ските свештеници, онсвозможуnај:Ки ја верската наста
ва, а се обидуваат да го принудат народот да ја при
знае власта на грчкиот патријарх. 

IЗладиките н архиl\·Iандрiпите, поттикнати од ото
,'\1::1II~Iште nласти, стаnилс ПОЈ1 своја контрола многу

брОЈШ1 буrZtрски црквif, обидувајl{и се верниците да ги 
одвра·1ат од влијанието на егзархот. Турците ги палат 
лнтургискитс книги. Се обЈЏ(увазт да го потурчат на
сслеш1сто по селата. 

Снтуацијата е поссрнозпа за оние бугарски селани 
што работат на земјата на муслимашпс, зашто тие им 
се к::шо робови на своите газди. Одговорноста паѓа ис
клучително врз Високата порта. И не може ве:Ке да 
се обвипува бугарската влада дека ја поттикнува рево
луцнјата. 

Бvгарското население uo Македонија, чиишто жи
ити се загрозсЈ;и, е просто упропастено од даноци, 

ЧИЈШТО товар пага врз него со целата тсжина, па било 

принудсно да земе оружје за да се ослободи од деспот
с.ката власт и да го отфрлн ропството. 
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Во нотата се додава дека фактите што се изнесе
ни во неа претставуваат нов доказ дека илјадници: лу.ѓс 
се затворени од страна на отоr-.шнската адмлпистраци:Ја. 
Нотата завршува со следниве зборови: Од пред извесно 
време отоманската влада тврди дека ссгашн~то ре~о
луционерно движење е поттикнато од БуrарнЈа. Мегу
тоа, секој мора да признае дека одt·оворноста за сегаш
ните насrани не паѓа врз ова кнсжество, туку врз тур
ската администрацнја. Таа е сдннствсната причина за 
немиrитс. Високата порта треба да знае од сопственото 
искуство дека прогонствата, суровите неправди н крво
пролевањата не се доволни да се воведе рсд н мир во 
земјата. Отоманската влада. во пр:инцип, гн прифати 
предложените реформи, но не ги примени ~о практика. 

Од друга страна, отоманската вл~да н встила на 
бугарската дека ке престане со агресијата над свсшт~
ниците и учителите од бугарскнте училишта, дека ke 
отвора цркви и училишта, дека ке ги пушти на слобода 
затворениците, дека kc ги казни о~ие . свои чиновницн 
што се внновни за наси:лствата, а ke Ја прнфати пра
ведната политнка, таi<а што ]~е и~чезна; причините 
што доведоа до сегашната револуцир. Мегутоа, ништо 
од тоа таа не спроведе. Одговорноста за тоа што се 
случува паѓа нсклучително врз Високата порта. 

Бvгарската нота предизвика длабок немир во ди
пломатскнте круговн во Софија. Дипломатскиот прет
ставник на Австро-Унгарија разговараше, изутр!шава, 
со претседателот на владата Петров, обрнуваЈkИ ~у 
внимание за последиците што може да ги нма обЈ~
вувањето на оваа нота. Претставпнците на Франци:Ја 
и: на Италија покажаа извесна вознс!'I-IИ_РСПОСТ, по не го 
делат песимистичкото мислење на свОЈОТ австро-унгар-

ски колега." 
Она што не било за јавн.оста, бугарска~~ влада 

го изнесла во нотата до големнте сили, сметаЈkИ дека 
тоа Ке остане тајна, зашто нотата е упатена до мисиите 
на големите сили кои знаат да чуваат тајна. Tai<a_ барем 
мислела бугарската влада. Но големите сили им Ја дале 
оваа нота на дописниците на странските агенцни, така 
што содржината на нотата го видела светлото на де
нот и стигнала до јавноста. 
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Мошне е симптоматично зошто бугарската влада 
Иi\·1ала дnа става, и тоа едниот спрема rолемите сили, 

а другиот - спрема својата и другата јавност. Бугар

ската влада како да сакала нешто да скрие од јавнос

't·а, П;l искрено настапува само спрема мисиите на го

лемiпс сили. Што е она што бугарската влада го крие
ла од Јавноста? Бугарската влада сакала да го скрис 

фактот дека Македонците ги нарекла Бугари, а тоа 
се коссло со општото уверување дека се Максдонците 

одi\Слна нација, која нема врска со Бугаритс, дека 

Максдонците не се Бугари. Тоа сакала да го скрие то
I·ашната бугарска влада, и тоа да го скрие како од 
МакСI\ОНЦитс и особено од востаниците, така и од дру
ппс нретснденти пад Македонија. Од српската и грч
:<ата буржоазија сакала да скрис дека се во прашање 
:\1аксдонцн што се наречени ,,Бугари 1'. 

Бугарската влада сметала и на извесната неупате
ност на rолемите сили во врска со тоа кои се всушност 

Македонците, кои народи ја населуваат Македонија, 
што овозмо:жува на големите сили да им се каже дека 

Македонија ја населуваат бугарски Македонци - а 
што би било опасно да се рече пред Македонците или 
пред српската или грчката буржоазија. 

Покрај таквата конфузија, која владеела кај голе
мнтс сили во поглед на тоа кои се всушност Маке

донците, бугарската влада сметала и на фактот дека 
некои од уапсените чиновш1ци (учители и свештеници) 
навистина биле Бугари или под силно бугарско влија
ние, а други - Максдонци кои сметале дека е подоб
ро да се декларираат како Бугари отколку како Грци, 
за да не мораат да одат во грчки цркви, чиишто јазик 

не го разбираат. Така, бугарската влада можела да ка

же лека се работи за вистински Бугари или за побу
гарспи Максдопци доколку станувало збор за Маке

донците што се декларирале како Бугари. Не смее да 

~е заборави дека Македонија, во тоа време, била об
јект како на всликобугарската, така и на великосрпска
та и nеликогрчката пропаrанда, и дека и бугарската, 
н српската и грчката буржоазија пракале свои учители 
и свештеници од својата земја во Македонија или пак 
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такви чиновници наоѓале во Македонија што не се 
протнвеле на националната асимилација. 

Освен тоа, еден дел од оние учители и свештеници 
за кои станува збор во односнава нота никогаш не 
живееле. ниту работеле на територијата на Македо
нија, туку во чисто турски краишта, поточно - во ~с
танбул и на територии што Й припаѓале на Турцир, 
но не биле македонски. 

Но, друга работа е кога Бугари се викаат Маке
донците настанети во околните на Скопје, Кочапи, Ку
маново, Гостивар и нивната околина. Тоа е, се разбира, 
обична лага и таквите тврдења се пеосновани и, кан:о 
такви секогаш напаѓани од нашата исторнографија. 
БугаРската влада очекувала дека тие тврдења Ј(с "по
Ј\п-шатн кај големите сили, но се покажало дека таква

та политика таа ја градела врз заблуди. 
Во истата информација од Софија, во која е об

јавена нотата на бугарската влада до roлer.:~;e с.или, 
новинската аrенција Авас и весникот "Ел диЈа обЈаву
ваат и една друга телеграма, онаа од Лондон од 11 
авгvст. Тоа е одговор на телеграмата во која Бугаритс 
едноставно пr преиначуваат Македонците во Бугари, 
што е сторено на неколку места во споменатата нота. 
Ние смстаме дека тврдењето на бугарската нропаганда. 
дека станува збор за Бугари во Македонија, претста
вува проста измислица. Во овој случај Англичаните ги 
исправаат Бугарите, констатирај\{и дека станува збор 
за Македонцп а не за Бугари во Македонија. Телегра
мата од Лондон, од 11 август, вреди да се цитира, 
зашто се однесува до петата тема. Таа телеграма гласи: 

"Лондон, 11 авrуст. - "Тајмс" објавува една теле
грама од Софија што зборува дека востани~то во Ма
кецониЈ·а го пре,nизвикала турсi<ата влада, КОЈа со своп-

' . " те прогонства пr фрлила Македонцпте во очаЈ. 
l\1еѓутоа, како дошло до тоа Бугарите да ги ви:каат 

Македонците Бугарп, ке видиме и на друго место. За
сега, да се задоволиме со телеграl\·tата што ни стигнува 
од Линдон, во која Македонците се викаат Македонци 
а не Бугари. 

Правејки вакви кардинални грешки, кога ги ви
каат Македонците Бугари, бугарската пропаганда 

34 

тоа мораме да го истакнемс - сепак изрекла извесни 

1:нстипи, што може денес да ги користи и нашата ис

тприоrр<lфија. Тие вистини за настаните од минатото. 
т-таку_ би биле заборавсни и за Бугарите и за Маке
донцrпс. Станува збор за факти што се точни и што 
г н JIJ\Ict преземен о нашата историографија, а на Буга
рпја, во то3 вреr-.1е i1 биле потребни. 

Од тврдењето на Бугарите дека станува збор за 
Бугари во Македонија, што е повеl{епати речено во 
потата од бугарската влада до странските претставни
I\!! во Софија, јасно се гледа дека Бугарија ја прижел
кува Ј\t1акедопија, што и било вистинска причина од 

Ј\·1аксдонците да се прават Бугарп и, со тоа, да се за
.~ополат своите освојувачки апетити. 

Бугарските обвинувања на адреса на Турција биле 

лрссметанп така двете големи сили - Русија и Австро

Упгарија -· да мож~т да Й објават војна на Турција 
илн, евсптуалпо, Турција да се уплаши, па Македонија 

11~ r1 ја понуди на Бугарија. Постоела, од бугарска 
страна, н погрешна сметка дека голем:ите сили би мо
желе да дојдат до заклучок дека Бугарија има право, 
}(ска 1\1акедонците се навистина Бугари п дека сакаат 

присосдинување со .,мајката татковинап, со Бугарија. 

Меѓутоа, ништо од тоа нема да се случи, а Бугарија 
само појасно ги покажала свонте аспнрации спрема 
Ј\IIаксдопија, што е јасно сугсрнрано во нотата. 

Дека Македонија треба да ri припадне на Бугарија, 
тоа е дамнешен сон на Бугарија, тоа е сон од Сан 
Стефсшо, каде што е создадена велика Бугарнја, а по 
неколку месеци, со Берлинскнот конгрес, Македонија 

Й е вратена на Турција. "Имено, не е потребно царот 
да го замсппме со кнсз, туку наполно да се ослободи-
1\-tс" -- тоа l~c бНЈ(С принципот и rсслото па Македопцпте. 
тоа l~c бндс Ј\'1Отото на стпе раководители на Маке
.'\Опнј~ н желба на сите Македонци. Но, и кај Буга
рнтс постоела желба да ја поседуваат Македонија. 

Порано, во остваруваљето на таквата своја идеја, 
Бугаритс ја имале како сонершш буржоаска Србија, 
која пак себеси исто таi<а се сметала повикана да ре
шава за Македонија. Порано тие имале соперник и во 
грчката буржоазпја. 
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Но, за ова прашање - другпат. Засега да се огра
ничпме на причините за револуцијата, за востанието 

во Македонија. Во бугарската нота до големите сили 
овие причини се наведени нецелосно и погрешно. Сите 
причини ни оддалеку не биле наброени во бугарската 
нота, иако некои од нив се наведени:. На вистинските 
причини за ова востание ние нема овде да се задр
љ.;rваме, зашто за тоа и за тие причини доста е пишу

вано, особено од страна на македонската и југословен
rката исторпографија. Уште самото бугарско тврдење 
дека Македонците подиrналс востание поради тоа што 
Турците затворале некои бугарски учители и свеште

ници - претставува бесмислица! Се разбира, тие при
чини се мошне подлабш<и отколку што ги прикажува 
бугарската нота, и затоа нема во тоа да завлегуваме. 

Зб 

4. ЦЕЛИ НА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 

Цслите на Илинденското востание биле, од една 
страна. да се извршат реформите што ги ветила Тур
ција. а од друга страна - да се ослободи цела Маке
лонија и нејзиниот народ да почне да живее во сло
бода, да има сопствена територија, да поседува соп
ствена држава и се друго што следува. Тоа би било 
крајната цел. На ова прашање му посветиле доста 
место и му придавале значење и агенцијата Авас и 
весникот "Ел дија". Така, агенцијата Авас ја донесува 
од Лондон слсднава вест: 

"Лондон, 10 август. -Македонскиот комитет упати 
еден циркулар до европските големи сили, барајки од 
ниu да ја принудат Турција да именува еден христи

јанин што ке ја управува Македонија, како и надзорен 
совст, кој исто така б и бил составен од христијани." 

Белгискиот весник "Л'индепанданс Белж'(, во 
бројот од 20 август 1903 година, пишува за прашањето 
на идното уредување на Македонија. Во информација
та од Брисел овој весник соопштува дека "големите 

сили заклучиле спогодба за запирање на бунтот во 
Македонија и за спроведување реформи што ги бара 
нејзиното население. Русија би ги окупирала протоците 

Дарданели и Босфор, Австрија би ја окупирала тери

торијата на Македонија, а Италија би ги контролирала 
бреговите на Албанија". 

Меѓутоа, на 28 август 1903 весниците објавиле една 
друга вест, која се однесува до судбината на Маке

донија. И оваа вест доаѓа од Лондон и глас11: 
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"Лондон, 28 август. - Весницитс, во своите дс
нешни изданија, објавуваат нови барања што ги фор
мулирале Македонците. Тие бараат поделба на Маке
донија на четири провинции, на чело на кои бн стосле 
гувернери под надзор на висок свропски комссар. се 

Од друга страна. и Бугарија и Русија се неза11о
волни од она што е сторсно во врска со примсната ш1 

реформи во Македонија. Бугарија, no таа смисла, 11 
упати нота до голсмите сили, а Русија - директно .п:о 

Портата. Тие ноти: гласат: 

"Софија, 15 август. - Министерството за надво

решни работи на Бугарија упатува нота до големите 
сили со- цел да докаже дека рефор!\ппс што ј) се всте
ни на Македонија се наполно несфнкаспи и не ги за
доволуваат нејзините аспирации, да се ослободи од 
турското ропство." 

Содожината на руската нота ја добиваме во Ј!Н
формацi,ја од Лондон, прераскажана. Оваа информа·· 
ција гласи: 

"Лондон, 15 август. - Според телеграмите што се 
примени денес, руската влада упатила нота до IЗисоката 
порта, барајки од неа неодложно да спроведе реформ11 
во Македонија и да ги преЈ<рати крвавите настани што 

се одигруваат таму. и 

Овие две телеграми зборуваат за напорите што се 
вложувани кога требало турската влада да спроведс 
реформи во Македонија. Од една страна, се копста

тира дека тие не се спроведуваат, а од друга - деi<а 

односниве реформи мора да се спроведат за да се 

nрекратат крвавите настани во Македонија. 
Подоцна ке видиме дека Бугарија својата нота не 

ја прат:ила до голсмите сили затоа што многу ги "са

кала" Македонија н Македонците, туку затоа дека сме

тала еден ден да ги приrраби. Бугарија оваа, а и дру
гите ноти гп пракала за да го покаже своето интере
сирање за Македонија, со оглед на тоа дека таму жи

веат "Бугари: 1'. Всушност, тоа~ Бугарнја н са~ала да го 
покаже. Нејзиниот интерес ke биде ТурЦИЈа и голе-
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митс сили да ги убеди и .n;a ги навсдс самите да заклу
ча:· ;~ска во Македонија живеат Бугари и дека Буга
рпр Р оргzшнзира рсволуцијата во 1\1аксдонија - иако, 
се разбира, го тврди спротивното - па да може и да 
го. запрс nостави сто кога тоа Ке го посака итн. Бyra
fНfJ:::I, значи, тврдела дека се интсресира за Македонија 
cai\IO од .,хуманнн причини, а не ол империјалистички 
поб~ди. Мораме овде да забележиме дека Бvгарија 
праkала no IV1акедонија свои чепr кои, како б0жемни 
~~IЈслободитслн" на своЈпе браkа во оваа земја, се од
нссун<-l.rте кабаrt:ахнски. Четите, составешr од бугарски 
офнцсрп п од разни авантуристи, задоени со желбата 
,.·~<1 пr .,ослободат свтпс браl{а'1 , му нанеслс големи зла 
i:J Маi<с)1опскнот народ. Но, бугарските чепr биле тvка 
" ;чорало Шl нив да се смета ... 

Од друга сграна, Бугарите влпјаеле и врз самите 
Ј\1акедонци, на кои иrн зборувале: тие. Македонците, 
. само нека го _nочнат востанието", па тогаш "целокуп
ната Бугарија Ке i1 прнтекнс на nоЈнош на 1\1аксдонија~~. 

Всушност, Бугарите сакале да избие и да се рас
пламти востание, но не такво што би имало усnешен 
нзлсз, а r;емале намера да пролеат ни капка крв за 
I\1Rкелони;а; значи, Македонците да крnават за Бvга
рпја, која, без шrкаквн напори, од тоа ]{е пзвлече гОле-
1\1.<1 корист за себеси. 

Меѓутоа, погрешно бн било 11а се заклучи дека 
востанието го организирале Бугарите, кои немаат ни
каква врска со Илннлснското востанне, ниту пак уче
rтвукше во борбнтс. Бугаритс имале врски само со 
оние no.л,<1чrr кои ностанисто го испровш~ирале пред
врсг.·tс. Тоа била онаа пробугарска струја во движење
то нtt 1\'Iаксдонцитс, со nрховистнтс, со Гарванов ЈПН., 
t<.оп го подпrпале востанисто п покрај јасно изразеното 
~.шслсље на Гоцс Делчсв и на другите дека времето не 
r погошrо за востапнс. 

Сnоред тоа, било потребно големrпс снлн да ја 
убелат TyplЏIJa дека во Македонија, всушi:rост, се рабо
тrr за Бугарн, дека востанисто е "буrарско", дека Буга
рпте можат да го прекратат тоа востание кога l{e ре
шат. но дека Бугарптс не се "замсшани" во настаните 
во Македонија. Македонците требало да се убедат дека 
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се тие токму оние што треба да дигнат востание, но, 
исто така, би требало да се убедат дека се тие всуш
ност Бугари и дека Бугарите ке го помогнат тоа воста
ние како бугарско. 

Ете како Бугарија имала намера да го искористи 
Илинденското востание, тоа било сосем јасно. Со низа 
фалсификати, бугарската пропаганда настојувала да 
ги постигне своите цели. 

Всушност. целите на македонското движење, и, осо
бено на Илинденското востание, биле соссм јасни. 1\.1а
кедонското ослободително движење се борело за осло
~одување на Македонија, а не за доведување на некој 
оугарски кнез на чело на својата земја. Македонското 
движење било определено за тоа Македонија ла оста
не во составот на турската држава, со тоа што оваа на 

македонскиот народ би му ги гарантирала слободата и 
целоста на нејзината територија. Поради тоа, македон
ската ослободптелно лвижење барало христијански ко
месар, кој би бил гарант за слободата на македонскиот 
народ. 

Како натаму се одвивала ситуацијата, ние добро 
знаеме. Го знаеме и тоа дека во теr<от на натамошниот 

развој на настаните Македонија е поделена на три 
дела, ОД кои едниот ке Й припадне на Србија, другиот 
на Бугарија, а третиот на Грција. Тоа ке се случи во 
1912 година, а во 1918 да биде потврдено, додека во 
1945 година само еден дел од Македонија lre добие 
своја држава, Социјалистичка Република Македонија, 
додека другите два дела се подложсни на асимилација, 
а пред се на негирање на македонската нација. 
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5. НЕКОИ ВОЕНИ АСПЕКТИ ОД БОРБАТА НА 
ТУРСКАТА ВОЈСКА ПРОТИВ ИЛИНДЕНСКОТО 

ВОСТАНИЕ 

Со оглед дека ова не е исцрпна студија за воснrпс 
аспекти на Илиндснското востание, разгледани се само 

оние аспеi<ТИ од борбата на турската војска против 
Илиндснското востание што дописникот па Авас ги 
наоѓал во турските воени извештаи или во кои било 
други информации од боиштата во Македонија. 

Ова е пригода да се кажат неколку збора за уло
гата на дописникот на која било новинска агенција 
илп весник. Неговата задача и не е да го nроучува она 

што е во стварноста, туку да известува за она што 

павпстнна се случило, за што зборуваат луѓето и пн
шуваат вссниците. Во дадсннов случај - за военнте 
аспекти на Илинденското востание. Допнсникот не е 

исто како п научникот, тој не изработува анализи и 
не И(:питува лали е нешто правилно или не, т. е. не 

онака како што би постапувал научникот. За таква 
работа дописникот нема ниту време, а има и едночудо 

ограничувања (видовме дека дописникот на Авас ги 
имал над себеси француската амбасада, својата цен
трала во Париз итн.). Значи, тој не треба да биде 

научник, зашто кога би работел како научник, наста
ните за кои треба да пишува би биле веке застарени. 
Освен тоа, тој не е арбитер за сите настани. Тој мора 

да поаѓа од утврдени факти, од изјџвитс на некоја 
официјална личност, од извештаите на некоја устано

ва, од пишувањето на некој весник итн. Дописникот, 
значи, треба да го објави и она со што се сложува 
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она со што не се сложува, ако е во прашање изјава 

на некоја мериторн~ личност или установа. 
Од друга страна, дошtснш<от на повинската аген

ција не е обичен записничар на она што го слуша 
Уште самиот факт дека тој не објавува се што ]{е 
дознае и што се одигрува, претставува израз на поли

тиката што ја води самнот. Тој, значн, врши избор 

меѓу она што го слушнал и видел, н тоа е ве]{е тво
речка работа. Освен тоа, тој i\Ioжc да им даде предност 
на некои вести, а на некои да им ја скрати таа пред

ност. Најпосле, дописникот може да се "врзе<~ за опис 
луѓе и установи чништо информацин му н:;глсдаат 
веродостојнп. Не треба да се заборави ни тоа дека 
во глlвiпе на не многу мудри луѓе живеат и заблуди, 

и дека ше заблудп се шпрат, а човекот со заблуди п1 
шири нсппе тие заблуди во својата средина. Меѓутоа, 
критичкпот пристап на еден дописник е всушност не

гова ориентација кон објектнвннте луѓе и установи. 
Дописникот мора, во крајна шшија, да реши дали е 
вистинито ова или она. Вистината за доппсникот е 

нешто најважно, а до неа се доаѓа преку спротивста
вување на сrавоtнпе меѓу две страни. Според тоа, до
писнпкот го објавува ставот не само на едната, туку 
и на спропшната страна, nct така чнтателот l{e може 
;r~a се ориентпра ако има извесна претхорпа претстава 

за проблемот за кој стапуnа збор. Нашето искуство 
покажувз дека дурн и во онне случаи кога се изнесени 

само нсвисппш, на мудриот чнтател HCJ\Ia да му из~ 

бегне вистината, која доаѓа до израз порано или по
доцна, зашто тој може да ја прочита н "1\·tсѓу редо
вите". 

Сега ние не ЗIШСР.tе многу поединостн н услови во 
врска со работата на дописшrкот на Авас од Истанбул, 
па не можеме нн да судЈЈ:\1С за неговото извсстувањс. 

Единствено можеме да го пскажсме своето мислење за 
она што го објавнл - а во тоз е н неговиот голем 
придонес во полза на Р.1акел.онското дело - потребно 

е само внимателно да се чнтаат неговiпе текстови. 

Сепак, она што нам ни пречи, претставува фактот 
дека денес, по толку пишувањс од дописннкот на Авас, 

уште не раснолаrаме со бројни фактн што се однесу-
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ваат до борбата меѓу турската п востаннчката војска. 
Не располага!'l·тс со податоцн за тоа кој од страна на 
востапиците учсствувал во борбата, кој бил вопач на 
восташtето, I<oj ја прсдводел оваа борба по окрузитс. 
градовите н сслата, каков бил составот на борцатс. не 
знаеме шпу каква била "содржината" на оваа борба. 
Со лруги зборови, дописникот на Аваf: шt приближно 
не ја дал структурата на востанието. т. е. не наnел кои 
биле водачптс на востанисто. Врз основа на извсстува

њата о!( Авас, може да се заклучи дека тоа биле пробу~ 
гарски елементи. Дописнш<от на Авас rножсл да коп
султира барем некои конзули или чшtоnшпџ1 што жи

вееле или работеле во Макел;онија за да добие пода
тоцн за два-три округа; тоа би било веl{с лобро и би 
ја олеснило работата околу утврдувањсто на внстинатtt 

за Илинденското востание. 
Но, задачата на дописникот на Авас, се состоела 

caJ\·IO во тоа да ги пренесува извештанте на турск1пе 

команди за текот на .самото востание и да пншува се 
што no врска со тоа изјавил овој нлп оној турски висок 
слу:ж:беник. А тоа Авас успешпо го извршнл. А она 
што му нсдостнга на ваквото нзnестување за борбите. 
ние Ке го дополпиме со податоцн од наш;-tта историо
графија и со нашп КОЈ\'IСЈ-пари. Она што е nзжпо за 
секој дописник, па п за дошrсшrкот на An;-tc. е тоа 
што 'ГО изучил новипарскиот занаст, дск<t е прнnрзан 

кон l\Шрот, дека е донекадс идеолошкн .. обосн", но 
дека таа ндсологија не пречи да биде објсктпвен !1 

внспшољубпв, дека вистината !\·ty е првата и најважна 
работа н дека е тол~рантен спрема ставовите п мисле

њата што не ги застапува лично. Голем број од овие 
квалитсти покажал дописникот на Авас ол: f.-'fстанбул. 

Кога се зборува за самите борби, за восшпс аснек
тн IИ борбата на турската војска пропш востаннето. 
тогаш треба секако да се нмаат предвид неколку пра

шаља. Пред се, колку војнпцн биле ангажирани 011 
сдната н од другата страна и како биле тие вооруженн? 
Второ, каде се воденн борбите, т. е. во коп регионн, 
на кон места? Трето, кон биле сојузници на сдната и 
на другата страна, т. е. no какви меѓупародпи услови 
се водсло ова nостание, каква била улогата на голе-
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мите сили, а каква на соседните земји и нар_оди, какво 
било учеството на соседните балкански ЗСМЈИ, дали и 
тие имале свои четп? Четврто, дали е издаден некаков 
проrлас или е објавено некакво гласило, и каr<ва била 
нивнзта содржина? Петто, дали востаниците шv~але не

која влада или некое политичка тело uЈто би Ја насо
чувало НИВНата борба И би ВОСПОСТЗВЈ1ЛО ОДНОСИ СО 
големите сили и со соседните балкански држави? 

Вестите, информациите и коментарите ;-r~ новин
ската агенција Авас и на днсвнпкот "Ел диЈа ни да
ваат некои одговори на поставснпте прашања, но тие 

одговори се исполни и нсдоволпп. Последново, в.о прв 

ред, се однесува до бројот на ангажираните ВОЈIШЦ~ 
Податоците изнесени во псрно)1от од 4 август до · 
септември не даваат точен увнд. зашто се изнесуваат 

податоци онака како што одговарале на одделните Фа
зи на борбата, а некои воопшто не се споменати. Тре
ба да се истакне дека се тоа глзвно турски п поради 

тоа несигурни податоци. а можебн некои се и искриво

колчени од страна на новинскiпе агенцип или весници 

и погрешно пренесени поради извесна грешка на пре

недувачите. Понатаму, како извор на ваквите подато

ци, воопu1то не се цитираат македонски. односно во

станпчки: извори. Се цитираат. внстина, податоци до

биени од Македонци. но кои бнле пробугарски орисн
тирани. 

Поради тоа, Ке бидеме прпнуденн да ги користиме 
сите податоци што гн дава агенцијата Авас. односно 

весникот "Ел дија". дополнети со податоцп што ги да
ва повоената македонска пстариоrрафпја и со наши 

коментари. . 
1. Да почнеме од бројот на анrажирани~е ВОЈНИЦИ 

и од другите аспекти на ова.а борба, па :Ке видиме 
дека бројните податоци се неснгурнн н дека тоа ги 

потврдува нашите претходни сомневања во вистини

тоста 11 веродостојноста на податоците во врска со бро
iот на ангажираните трупи додека траело востанието. 
Сепак, нам не ни останува ништо друго освен тие 
податоци да ги земеме како приближно точни. 
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Така, на пример, уште на 6 авrуст е објавена вест 
;~ска "с:илни одреди на турските трупи се упатиле кон 
Бнтола, со цел да се избегнат атентати на )1инамита
шнтс ... " И оваа вест не зборува речиси ништо за б ра
јот на ангажираните турски единици, зашто ако ста
нува збор за "силни одреди", тоа уште не покажува 
колкав е бројот на воените сфсктиви. 

Следната вест, објавена на 7 август, дека од Коса
во кон Битола тргналс "три баталјони" и деi<а во Би
тола вс]{с се наоѓаат "осум" (баталјони), зборува, ви
стина, нешто повеКе, но и од неа не се гледа дека е 
во прашање востание во кое се ангажирани големи 
EOCIПI СфСКТИВИ. 

Во веста од 14 аnгуст може донекаде да се види 
I<олксши се размсрите на воспитс акции од страна на 
турската војска против востаницитс. Во прашање е 
Крушево, каде што востаниците Ј{е ја прогласат Кру
шеnската република и каде што Ј{с го издадат прогла
сот, оној прочусн Манифест на Крушевската републи
ка. Според турсrш податоци, што ги има објавено Авас, 
не може да се заклучи дека градот Крушево е презе
мен, но во веста од Истанбул од 13 август, меѓу дру
гото, се вели и следново: 

" ... Градот Крушево и натаму го држат револу
ционерите, меѓутоа, опколен е од 4.000 војници со ар
тилерија, со цел на јуриш да го заземат. , , " 

Тоа се првите информации што зборуваат за раз
мерите на борбата и за ангажираноста на турски тру
nи, кои морале да ги довлечат, како и артилерија, 
некако да го заземат градот. Во веста не се зборува 
колкумина востаници се бореле против четириилјадна
та турска војска, за да го задржат освоениот град Кру
шево, ниту пак со какво оружје се брансле за )1а го 
одбрапат градот. 

Меѓутоа, според информациите од македонската 
историографија, Крушево наднало во рацете на во
станиците уште на 2 август, а Турците го зазеле на 12 
август, и тоа не со 4.000 војници и со артилерија, туку 
со над 20.000 војници, кои марширале накај Крушево 
од неколку страни, така што немало време востаниците 
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засолнат во ридиштата околу градот Крушсво. 
да се востаницн, меѓу 
Т му каЈ· Крушево, загиналс многу 
а , П Гули Сите востанпци тогаш 

кои и леrсндарниот иту ~ебсси за слободата на 
биле готови да се жртвуваат влсглс во градот, извр
Македонија, а Турците. оп;аi<О 
шиле вистински масакр мегу на~ел)снис:~~и нешто по

Во следната вест (од 17 август се 
еке за бројОТ на турСI<ИТе учеСНИЦИ ВО борбата прО· 

в А вас се вели· тив востаниците. Во веста на ' . 
И б 17 август. _ во добро извсстени I<PY· 

" стан ул, од рсзсрвитс се повикани под оруж-
rови се тврди дека . 

11 

је 52 нови баталјони псшадиЈа. 
збор за една битi<а и 

Во друга тслеграма станува што на HCI<Oj 
донскитс востаници, · 

за жртвите на маке -т на б о бпте што се водени 
начин, зборува за размери е слобtдата на Македонија. 
и за жртвите што паднале за 

Веста гласи: 

Виена 18 август. - Од Битола телсграфираат 
" · б овој град одбилс три 

дека 1.000 востаници лизу до вава борба имало 
турски баталјони и дека в~ оваа кр етите но се веру-
210 мртви. Не е познат брОЈОТ на ран ' 
ва дека е мошне голем.'t 

Размавот на борбата го илустрира и следниов по-
даток од една вест што ја објавува Авас, 

Истанбvл 18 август.- Дваесет и чстири баталјо!r' 
пеш~'дија оД Анадолија дојдоа во престолнината. Ма~ 
бидат снабдени со 1\'lуниција и ве[(наш упатени во 
кедонија." 

една веет, Ј<оја уште 
прсзсмените мерки 

Таа гласи: 

Од Истанбул потеi<нува уште 
појасно зборува за ширипата на 
и за нараснувањето на востанисто. 

Истанбул 26 август. -- Турција во овој момевнот 
" ' . за да го задуши · 

мобилизира многуброЈНИ трупи, од ми-
. . · Според податоците станието во Маi<едонир. . то . от броЈ на силите ш 

нистерството за ВОЈНа, БI<УПНИ о Македонија ке 
наскоро Ке се најдат во операциит~ в f " ' 
ја достигнат цифрата од 350 баталЈОНI . 
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За да се согледа ширипата на борбите што се во
дсни r.-teѓy рсдовната турска војска и востаниците, до
волно е д<l се наnсдс информацијата што зборува за 
слш1 посдrшсч1п Gорба (кај сслото Смилеnо}, а е стиг
шпа од Солун (па поради тоа Македопцнтс се наре
чсшi Бугари). Веста гласи: 

"Солун, 31 август. - Бугарскитс востаници мина
тнот псток претрпса големи загуби кај Смилево, каде 
што паднаа мртви околу 1.000 nостаници. Чстири ил

ј:ЈДИ Бугарн имаа заземсно позиции на една височина, 
но два турски баталјона ги уништија под командата на 
Зсрват-паша. Откако ја видоа гибслта на илјада борци 
од своите редови, Бугарите побсгнаа. Во споредба со 
овој огромен број мртви, I<ОИ пастрадаа од турсi<ата 

артнлсрија, турскитс загуби се нсзначнтслшf." 

Уште една информација што ја објавил Авас, од

носно "Ел дија", зборува за големите размери на бор
бите меѓу Турците и востаницитс, односно за мобили
зацијата на турската војска, а и за однесувањето на 
Албашџле. Таа информација гласи, 

"Истанбул, 31 август. - Објавен е деi<рет за моби
лнзацнја на 70.000 луѓе во округот Косово, во Руме

лнја, оддалечена оi<олу 50 милји од СЈ<опје. Владее 
голема nознеi11Ирсност во Албанија, каде што целокуп
ното населенис сака да стапи во редовите на турската 

војска. Примена е телеграма со информација за на

ПО,!{НО доа.f·ањс на некаков брод со товар оружје за 
албанскЈпе доброволци. '' 

Слсдната вест можеби не упатуnа на вистинскиот 
број турскн СфСЈ<ТИВН ШТО се ИЛИ Ке бидат употребени 
no борбата против востаниците: 

,.Софија, 5 септември. - Веродостојните извештаи 
добиснп од Истанбул, укажуваат деi<а Турција насi<оро 
во Македонија Ј(с има војска од 400.000 војници. Оваа 
огрој'ша концсптрација на воени сили во Европска 

Турција прсдизвиi<а голема вознемирсност во Бугарија, 
а се верува дека тоа Ке ги вознемирн и европските 
сили. Се знае дека турската влада наидува на сериозни 
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тешкотии во префрлувањето на трупите од Азија во 
Македонија. Разликата во КЛИЈ\1ата предизвикува многу 

трајни загуби во полковите што се дојдени од врслите 
региони на Азија." 

Податоците за бројот на турските трупи се земени 
од турски извештаи, а се однесуваат до разните фази 
на Илинденското востание. Ние сега располагамс со 
податоци што ги изнссува историчарот Христа Андо
нов-Полјански, а се однесуваат до брОЈНата состоЈба 
на турските трупи од средината на август 1903 година. 
Тогаш османлнските сили стационирани во Македони
ја изнесувале: "239 баталјони, 39 сскадроrш и 74 батс
рии. Конкретно, целокупниот состав изнесувал 167.300 
псшадинци, 3.700 коњаници и 440 топови". јасно е 
дека овој број од ден на ден растел, така што, веро
јатно, некаде при крајот на ссптември или почетокот 

на октомври, ја достигнал бројката што е спомепата, 
т. е. околу 400.000 војници. Меѓутоа, нема сомпевање 
дека е пеблагодарна задачата да се утврди бројот на 
ангажираните трупи 11 дека наведените цифри треба 
да се земат како приближно точни. 

Што се однесува до вооружувањето, на обете стра
ни пушката била главно оружје, но додека Турците 
имале и артилерија - околу 440 топови - востаии

ците имале сзмо неколку мали топчнња, изrрр.дени од 

црешово дрво. Турците, значи, биле надмоkни како 
по бројот на војницитс, така и по вооружувањсто. 

Во известувањата на агенцијата Авас и на весникот 
"Ел дн;а" не се наведува директно колкав бил бројот 
на вооружените востаници, но за тоа сепак на инте

ресен начин се зборува во следнава вест: 

"Софија, 1 септември. - Деветстотини Македонци 
што побегнале во Малко Трново и во неколку блиски 
села ја преминаа бугарската граница и се засолнаа 
во Бугарија. Според извештајот што го донесе Рево
луционерниот комитет од боиштата, сега во~таницит.е 
Ј<:е формираат вооружсни чети, чиишто брОЈ на ВОЈ
ници !<:е достигне 15.000 луѓе." 

Значи, се работи за бројка далеку помала од онаа 
на Турците. 

П рнтоа, треба да се укажс на една важна окол
ност: со востаницнте бил целиот народ. Сепак, како 
што всКс знаеме, тоа не било доволно да се победи 
една толку голема турска војска. Народот знаел дека 

kc биде подслен во борбата и дека уште подолго време 
l(c остане нсослободсн. 

2. Борби се водени насекаде во Македонија, само 
што не почнале насекаде истовремено. Додека борбите 
во Бнтолскиот окру1· почналс на 2 август 1903 година 
н тai\'IY добилс најголсl\1 замав, дотогаш во другите 
краншта на Макслопнја почпалс нешто подоцна и не
мале такви размсри како во Битолскиот округ. 

Во извештаите на новинската агснција Авас, од
носно на уругвајскиот весник пЕл дија", природно, нај
многу се спомепуваат Битола и битолскиот крај, но се 
зборува и за други краишта и за други градови. Исто 
така, се споменуваат Солун и Скопје, првиот пове:Ке 
како извор на информации. 

Весникот "Ел дија", на 14 аnгуст, I{e ја објави веста 
за наѓањсто на Клисура и на Писодср во рацете на 
востаниците, а потоа за разурнувањето на Крушево и 
З(t поразот на Албанцитс. Во веста се вели: 

"Солун, 29 август. - Максдонските востаници ги 
зазедоа местата Клнсура и Пнсодер. Турските трупи 
ОЈ(Ново го бомбардираа местото Крушсво, разурнувај!{и 
го на тој начин. Освен тоа, поразени се Албанцитс и 
IIIIвшпc одреди во рсГ11онот на Дејерско (веројатно 
Богарско)." 

Имало и ипформации за паѓањето во турски раце 
на градот Нсвеска, кого пред тоа го држеле востани
цнтс. Веста п а Авас за тоа гласи: 

.,Солун, 29 август. - Во овој миг е примена вест 
}(CI<a отоманскитс вооружени сили, no долги и крвави 
борби, го новраtиле градот Невеска. На боиштето пад
нале 200 Бугари." 

И во оваа вест се споменуваат Бугари. Тоа не е 
случајно; со оглед дека веста доаѓа од Солун, воста
пиците се нарекуваат Бугари. 
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z'c·- Во една друга вест за плановите на Турците одно
во се споменува Клисура, па во таа вест на Anac се 
вели: 

"Истанбул, 1 септсмври. - Во вестите за ~аке
донија се опишува ситуацијата во оваа провинциЈа ка
ко мошне сериозна. 

Судирите меѓу царските сили и востаницитс се 
зачестени во сите окрузи на Македонија и на Румели
ја. Се дознава 11ека Турците распореЈ1IШе бројни сили 
во Клисура, "есто близу до бугарската граница, за да 
го спречат влегувањето на бугарски доброволци." 

Многу повекс се зборува за градот Крушево во 
веста на Авас што е емитувана од Солун: на 6 август: 

"Солун, 6 август. - Тслеграфот во правец на Би
тола се наоѓа во прекин. Еден гласник, што стигна, 
известува дека Бугарнте го диrпале во воздух конакот 
во Крушсво и, притоа, со динамит убиле педесет Тур
ци. Одмаздувајки се, турските трупи го запалиле се
лото Дпхово, близу до Битола." 

Уште една друга вест донесува информации за 
борбите во Крушево. Таа вест доаѓа од Софија и во 
неа се вели: 

" ... Тукушто е примена вест дека близу до Кру
шево се водени крвави борби ... " 

И во една пош11рока информација се зборува за 
Крушево. Информацијата е објавена на 14 август, а е 
емитувана од Истанбул на 13 август. Таа гласи: 

" ... Градот Крушево и натаму го држат револу
ционерите. Л.1еѓутоа, опколен е од стра:rа на 4.00? тур
ски војн11ци со артилерија, кои настојуваат на ЈУРИШ 
да го заземат ... " 

"Ел дија", уште во бројот од 19 август, донесува 
вест од Софија, од 18 август, во која се вели 11ека: 

" ... турските труп11 го зазедоа Крушево и ги ма
сакрираа сите христијани и повеке службеници во тур
скиот Монопол ... " 

5D· 

Во бројот од 22 август, ~,Ел дија" објавува: 
"Истанбул, 21 август. - Примена е информација 

дека турсrш:те трупи ограбиле и запалиле 22 христи
]m-Iскн сrла околу градот Крушево." 

Слеi\НИот ден, на 22 август, агенцијата Авас, однос
но весникот "Ел дија.и, објавува поединости за зазема
љето на Крушево од страна на турската војска. Тие 
посдиностп се изнесени во извештаи од Солун. Веста 
гласи: 

"Солун, 22 август. - Денес овде е примен след
шrов изnсштај за последните настани во Крушево. Кога 
реnолуционеритс го зазеле Крушево, го окупирале грч
I<пот I<napт и го истакнале своето знаме на куКите од 
грчките државјани. Турците дошле во Крушево на 10 
овој месец, но востаницпте neJ.Ce биле nовлечени, освен 
·100 луѓе од рсдоuите на градското нассление. Иако 
ниедна пушка не пукнала против Турците, овие почна
лс да го бомбардираат градот и го продолжиле бом
бардирањсто се додека не биле разорени 300 станбени 
зградп и 250 дуЈ{ани. Меѓу првите се мошне убавите 
куки на Грците и на Власите. Уништени се и грчката 
црква и училиштето. Материјалната штета предизви
кана од бомбардирањето се цени на повеќе милиони 
франка. Минатата среда Турците убиле околу 200 бу
гарски востаници, кои се предале во едно село близу 
до Битола." 

За Крушево се зборува и во веста објавена на 26 
август: 

,.Софија, 26 август. - Расте вознемиреноста на 
народот предизвикана со информациите добиени од 
Македонија. Се 110знаnа дека турските трупи го иско
ристилс нападот на Крушево за да ги распарчат телата 
на 90 жени п деца и да ги набијат на копја главите 
на 15 трговrџr. Убнвање е вршено во сите места на 
Битолскиот вилает. н 

Овие убиства ги имаат осудена и самите Турци 
без оглед дали нешто Ј{е преземат или не - па таквата 
осуда е спомената и во веста објавена на 28 август: 
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"Скопје, 27 август. -·Овде е воспоставсн вонреден 
суд на Битолскиот вилает, пред кој треба да одговараат 
40 турски офицери и други исто така бројни турски 
фvнкционери, кои се обвинсти како извршители на 
зЛ'осторствата направени во Крушево." 

Во веста од Солун од 22 август се вели дека во

с.таниците се сместиле во "грч1>иотн кварт, дека ги оку
пирале "најдобрите грчки куkин, дека на нив истак
нале револуционерни знаl\пtња, дека грчките училишта 
и цркви биле бомбардирани и 11ека, со тоа, е нанесена 

штста од неколку милиони франка. , 
Се разбира, не се работи за никакви грчки куkи, 

"ашто овде и нема Грци, туку се работи за Власи, 
кои живееле заедно со Македонцптс. Фактот дека се 
спомснуваат грчко училиште п црква, е само знак кол
ку Грците имале развиена пропаган11на активност и 

меѓу Власпте, основајl{п свои училишта и цркви. 
Интересни се п вестите за учеството на македон

ск1пе жени во борбите на востаниците. Така, една вест 

од 14 август гласи' 
"Софија, зо август. - Во вестите примени од Ма

кедонија се вели дека жените се прпклучиле кон маш
ките членови на своите семејства во борбата против 
Турците." 

и во следнава вест се истакнува учеството на же-

ните во овие борби: . 
"Истанбул, 24 август. - Со телеграма рвуваат од 

Беурбан дека турските труш1 убиле осум беспомошни 
жени. Една жена убпла некој Турчин и ранила друг, 

кој се обидел да ја убие." . 
За масакритс што ги извршпла турската ВОЈСКа,_ а 

особено башибозуците, зборува и делат од извешта)ОТ 
во франкфуртскиот весник "Франкфуртер цајтунг", во 

кој се вели: . " 
.,Фронкфурт, 18 август. - "Франкфуртер ца)Тунг 

објавуво телсграма од Солун во која се ве~и дека низ 
реката што тече близу до Бптола нenpecтa)IIO пливаат 

нагрдени тела на жени и деца, жртви на башибозу
ците." 

Против борбата на востаниците Турците, значи, 
одговарале со општ масакр. Меѓутоа, не смее да се 
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заборави дскз храбрата nостаничка војска ослободила 
н некош<у градсrш паселби {Крушево, Клисура, Невес
ка), како п пространа македонска територија, и дека 
!\10ШIЈс жсстокп борбн се водени во сите регпони на 
Макс)1оi-шја. 

Ј1 OI<paj местата споменати во доссгашното излага
ње, овде, по азбучсн ред, Ке гн наведеме градовите и 
селата во кои дошло до судири: 

1\mшјанополис, Амафало, Башп(а, Белово, Беурбан, 
Буф. Бvкоnо, Горна Рибница, Гсвгелија, Госпшар, Де
бар, Дпхово, Добулаки, Екши Су, Ениџс, Икумадел(?), 
Карбушrца, Корица, Кочани, Лсрин, Псвгули, Пемике 
(порано ве:Кс ги сномпавмс градовите Битола, Скоnје. 
Солун, итп .) . 

Лвас и "Ел дија11 го наnедуваат н податокот дека 
востаннчшпс сншr биле составени од околу 15.000 во
оруженп борцн. Она што не е тука навсдепо тоа се 
голс1\п1от број вооружени востанпци, односно народни 
масп што биле готови да се борат против турската 
солдатеска. 

Особено треба да се укаже на тоа 11ека имало 
nостаптtцн кои едноставно сакале да заrинат за да ја 

помоr·шtт со тоа борбата на македонскиот народ за 
сџобода. Тие се :ж:ртвувале и останалс непознати. Мал
ку се рсволуциите во светот во кон револуциснерите 

се борслс за остварување на целите на своето движење, 
а не за сопствената полож:ба по победата. Ман:едон
сrппс nостапнцн биле готоnи на сите жртви што ги 
донссува со себе рсволуцијата во оваа економски заос
таната ЗCi\'Ijct. Ним им било туѓо да му се качат на грб 
на нарол:от. тие со својот народ дслслс и добро и зло. 

Не располагамс со податоцп за тоа колку турски 
војшrцн н башнбозуци загинале за време на Илинден
ското востание. Такви полатоци Турција не објавувала. 
Т-1ЈЈфорi\Еtцпитс што му ги давалс на повпнарот на Авас 
турстопс властп се огранпчувалс само на бројот на 

востаннцнтс што загиналс во борбитс. Сите посдннечни 
борбп не можеле 11а бидат опфатени со овие извештаи 
на турската комапда, односно на падлежните турски 

властн н установи за ипформирањс на новинарите. Ис
торичарот Дапчо Зографски, наведува податок дека 
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во Илинденското востание се уништени 201 ссло, дека 
12.440 куl{л се запаленн, дека се убиени 4.895 мажи, 
жени и деца и дека 70.000 луѓе останале без покрнв 
над главата. Според податоцпте на историчарот Христа 
Андонов-Полјанскп, во востанисто настрадале 201 на
селено место, изгорени се 12.400 куки, а без покрив 
над главата останале 70.836 луѓе, додека избегале пове
Ее од 30.000, а 8.816 мажи, жени и деца биле уGиешr. 

Баквото нссовпаtањс на податоцптс може да се 

објасни со тоа што се користени разлнчни и.звори и 
дека податоците се еобирани 11 објавувапи во разни 
периоди. 

Меѓутоа, без оглед на изворот што е користен и 
на периодот од кој потекнуваат податоците, бројот на 
загинатите и настраданите од турските зулуми изгледа 

навистина мал во однос на размавот на борбите за 
време на Илпнденското востание, каде IIJТO се дигнало 
и старо и младо за да се извојува долго очекуваната 
слобода. Бостаннците напаѓале ненадејно и устремно. 

Во тој момент народниот револт се згустил и паднал 
врз непријатслот против секоја човекова слобода. и 
социјална и национална и друга. Не треба да се забо

рави дека Турците ги сметале 1\1акедонцнте по Маке
донија како жители од втор ред н спрема шш поста

пувале најнечовечки, како да се работеле за животни, 
а не за луѓе. Секој Турчин, било да е на власт или 

не, можел да фаш и да фрлп во затвор секаков Маке
донец или Македонка, да пr изложи на најбрутални 

мачења, да ги убие, а притоа пред никого да не одго
вара. 

Во Илинденекото воетание ке дојде до израз го
лемиот револт на Македонците. Востаниците налетува

ле на секој Турчин што бил војник илн офицер; не 
постоела таква сила што би можела во тоа да ги спре

чи. Од друга страна, оеманлиите постапувале подмолно: 

ја напаѓале рајата, т. е. она население што до вчера 

го газеле, што го сметале помало од маково зрнце и 

го терале без nоговор да ги исполнува сите нивни ба

рања. Се работи за судир, значи, меѓу две војеки, од 
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Ј<ОН cmr~пl гн претставува Ме1ксдонцитс, а другата Typ
I.{IIТC, ".,.ВОЈСКа н_а поробснн и војска на поробувачи. За-
1 оа .. ,>орбат;) ke бп"е нсл,ншосрдна, затоа е и лопrчно 
ла fнt;(c Ј\НЈОГУ поголсм бројот на жртвите од двете 
страни. 

Во нзвештаите на агенцијата Авас п на допнсникот 
на пЕл днја" чнтаме дека nостапицитс го напаi·алс и 
тнас;:tкрира.лс rолоракото турско насслсшrс по селата на 
l\1ar-:cдoнrtJ:"I., }l;ска убнвале турски жени п деца, како 
што 1борувале Турците, постоела опасност востаниците 
да пr НZ!ПаЈ(нат диплом~тскпте претстаnништва, а при
тоа Т:урцитс бнлс нсмоkни да ги заштитат. Несомнено 
е l\CI«t oвrre "податоцrr" потекнуnаат од турски извори. 
Зашто, работите бнле соссм поинаквп. Не постоела 
оп~сност по голоракото турско паселенис во Македо
НИЈа, шпу по безбедноста на странсiппе Јшtсии аi<реди
тнртш 1\~ј турската влада. Странските мисшr тоа мош
не добро го знаеле и затоа не му обрнувале никакво 
uшri\-таннс HZI пншувањето на турскиот псчат за нивната 
загрозсност. Во овој поглед, Турцнтс наполно ги раз
обличнл извештајот од самите дпнломатски претстав
ШIЦН при отоманската влада. Овој нзвсштај е објавен 
во вссппс на новинската аrснција Авас и на днсвникот 
.. Ел ,.rџtja''. Тој гласи: 

., Истанбул, 30 август. -- Во конзуларните кругови 
се демантира веста што ја прошприја турските власти 
во врске1 со тоа дека востаппцпте извршиле насилства 
по муслнманстппе ссла. Бостанпцитс само ја разурнале 
тврднната во округот Дуботинцн п запалиле некои села 
чшп1по жители претходно ги напуштиле." 

Нсi\Тало, значи, случаи I<ora востаниците ,.убиnале 
голорат<о турско насслсннен cal\-10 затоа што е I\Iycшr
мaнci<o, шпу пак кога nостаницитс на кој било начнн 
го малтрстнрале тоа населсние. Стварноста била по
дР''Г<1 со сrоЈот проt·лас издаден по повол основањето 
на Крушсвската република, востанпцнте го повикvnаат 
i\·IyCJШiHШICKOTO Населенне Да Иl\I се придружи, заеднО 
дз се борат против заедпичrшот непријател, прежrшс
аниот феу11алсн турсrш еултан и другите главатари, кorr 
подеднакво го експлоатнраат муслиманското население 
t<ако и македонскиот народ. 

55 



Една друга телеграма подобро ги покажува иитен
циите на востанпци:те во поглед на самото востаниr, 

а особено нивниот став спрема муслиманското нассле
ние. Во неа, меѓу другото, се вели: 

"Софија, 15 август. - Во регионите на Македо
нија се шири проглас во кој се вели дека востаницитс 
не се борат само за себеси, а уште ПОЈI•Iалку за Кне
жество Бугарија, туку за светите права на човештвото." 

Според тоа, ваквата востание не можсло да биде 
вперено против "голоракото муслимансi<а население". 
Борејки се за ослободувањето на својата земја, воста
ниците наедно се бореле за "светите права на човеш
твото('. Тоа го имале тие на ум, тоа бил нивниот идеал. 
така зборувале нивните водачи. 

Турците сакале уште една работа да искористат: 
различната верска припадност на населението. Во тоа 
имале извесен успех кај Албанците од муслиманска 

вера. Меѓутоа, општо земено, Албанците ке имаат до
бро држење во однос на востаниците. Сите други за 
Турците - и Македонци и Албанци - биле работници, 
т. е. "аргати'\ според тоа и не постоела никаква раз
лика меѓу Македопците и муслиr.1апскпте работници. 

З. Меѓунзродните, а и ба.тшанските vслови во кои 
се одвивало Илинденското востание не ... биле поволни. 
Светските сили биле :"слободни", т. е. не биле ангажи
рани со војни, па настојувалс - и на тоа работеле -
македонското востание нсн:ако да го искористат. Впро

чем, како и балканските држави, кои исто така се оби
дувале да из~лечат за себеси корист од востанието. 
Наместо и едните и другите, rолсмитс сили и балкан
ските држави, да му помогнат на ман:едонскиот народ 

да се ослободи од многувековната турска доминација, 
да му помогнат да создаде своја држава или да си 
избори автономија во рамките на Турската империја, 
големите сили, како и балканските држави, работеле 
на тоа да извлечат што поголема корист, и тоа од 

крвта и солзите на македонскиот народ. 

Големи.те сили "наоѓале" свое население среде 
Турската империја и се бореле интересите на тие "нив
ни поданициrr да не бидат повредени. А какви тоа 

Руси, Австро-Унгарци, Германци, Французи итн. имало 
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во границитс на Турската им:перија? Се разбира -
никfшвп. И сто така, и балканскнте држаnн сметал~ де
ка шшно насслснис ж:пnес во Iv1акедопнја 11 тие проја
nув~лс империјалистички стремежи. Во тоа најдалеку 
l{c отидат Бугаритс, т. е. бугарСI<ИТС импсријалисти, кон 
тврдат дека Македопцитс се всушност Бугарн, и т. н. 
"западни Бугарин, додека великосрбитс и всликогрците 
тврдат л.ска МакС/{ОНија ја насслуваат Србн, односно 
Грци. 

БалканСI<I1ТС држави Ке ја ангажираат и .. пауката". 
.?.а Nt докажат дека Максдонците се всушност Бугари, 
Србн илн Грци; во Македонија Ке испратат свои вла
јЏIIП1 и свештеннци, свои учители; нивните воени кру
гош1 lZc праR.аат во Македонија вооружсни чсти. Тие 
чети се полни со разни аван.туристи, кон ]{е ја~ат и 
пијат низ Мш<сдонија. Меѓу нив, се разбира, kc се 
нај;~ат и борци што чесно и искрено НЈ\.·1 прнт1f-аат на 
тие чети, смстај!{и дека се борат за слободата на Ма· 
ксдопија, не гледајl~и ја целата опасност што Tr се за
I·:анува нсјзс од ново поробување. Еден дел од народот 
l{e ги прима овие чети, надевајl{и се дека тие се борат 
и дека еден ден навистина l{e Il допесат слобода на 
Niакедопија. Турските nластп сето тоа Ке ro следат н, 
no договор со нзвсснн агенти на заинтереспрашпс др~ 
жсшн, 1{с вршат блокада кога се работи Ја шнтстпна 
маr<сдонскн чстн со македонски раководитслн, к<tко што 
е Гоuе Дслчев, кого го следслс и на крајот го убштс 
(4 !llaj 1903 година, ссло Баница). За тоа време турскнте 
~macпr дозволувалс, помшп<у или повеkс. слободно да 
пнлнсат низ Македонија оние чсти на балканскитс др
жави за кои агентитс на овие зеr-.1јп веКс нм јавилс 
дека I{c поминат низ Македонија. 

Големитс сили вршеле де!\·1онстратџ1и со своите фло~ 
ти, кои длабоко завлегле во турските ВОАИ. Пред тур~ 
СI<НОТ брег, заправо со присуството на своите флоти. 
тие се заканувале дека ke истоварат трупи на почвата 
на Турција. А што не дошло до тоа нридонсло несднн
ството на големите сили, односно нивниот засдннчки 
интерес да се зачува тсриторијалниот интегрнтет на 
турската држава во тој момент. Се разбира. пос:оелс 
и други причини што не дошло до интервенциЈа оп 
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страна на rолемите сили. За политиката на големите 
сили Ке стане малку повсКс збор во следната глава, 
а ke зборуваме и за полипп<епа на балканските држави 
во однос на Македонија и на Итшдснското востанис. 

4. Што се однесува до прашањето дали македон
скЈпе востан:пци издавалс проrласи или вссници посвс

тсt-пt на Илнндснското востание, можсЈ\Iе да кажеме 

дека тоа го правеле. Пред се. објавен е Крушевскиот 
манифсст за Ишпrдепското востапнс. Во него се збо
рува за цешпс на Илинденското востание н се повику

ваат муслпмашпс да им се прпклучат на востаницитс 

или барем да останат неутралнн, зашто востаницнте се 

борат и за делото на сиромашшпе 1\-tуслимани. 

Iviожебн nрогласот. што дописникот на Авас од 
Солун го вика Манифест. е всушност Крушевскиот 
проrлас. Еве како гласи телеrрамата во која се споме
нува тој проглас: 

"Солун, 30 септември. - Востаничкиот комитет 
соопшти дека објавнл еден маннфест со кој го пови
кува муслиманското населснпе ла се диrне против 

владата." 

Еднсt друга телеграЈ\Iа е емитувапа ол Софија и 
гласн: 

.. Софија, 5 август. - Една телеграЈ\Iа е прнмена 
во Р . . .. место близу до турската граница. а во неа 
се јстувз дека нчера таму стнгнал еден ;;tгент на Маке
лонскпот ко:чнтет, кој меѓу населенпсто раздал една 

прокламацнја на овој коl\ппет уп<1тспа до македонскнот 

нарол. Прокламацнјат<t е вака формулпрапа: 

До нашите браК:-1 од Македонија. 

Адрнјанополис е вооружсн п смета на вашата 
по;нош. Вие можете сами, со вctшrr силн JJ;Cl Hi\1 се про

тивставнтс на моl{ното Царство п на вашптс неподнос
ливи непријатели. Вашиот нескротлнв дух веКе постиг
на да стреперн турската власт. Сто нлјадн султанови 
војнпци и нашн неброени неверници (муслиr..·ханп, м. з.) 
не можат да се спротивстават на вашето папредувањс. 

Жртвувавте се што Иi\Iавте пред олтарот на слободата. 
Од длабочнната на срцето вс молиме да не ја напуш
тате борбата. Нека дојдат ношr борци што I<e ги заме-
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нат оние што паднаа во борбата. Вашиот хероизам го 
уплаши непријателот и тиранитс ве]{е стануваат уморни. 
Почнаа нови денови за татковшrата. Останува да се 
направи уште елен чекор и всковната тиранија Ке биде 
~1брпшана. Зората на слободата се раѓсt на хоризонтот 
на птrтата тап<овина и се очекува уште само овој удар 

за да светнс наполно сонцето на слободата над маке
l!ОПСк<tта земја." 

Во нстава тслеграма се вели дека во цсла l\-1аке
донија е објавен еден nроглас. Тој проглас е мошне 
Еажен, со оглсд на тоа што во него се зборува и за 

иднината на македонската револуција. Тој проглас е 

значсtсн и по тоа што македопските револуционсри се 

дистанцнраат од Бугарија, се дистанцира<tт од која 
било балканска земја. Во телеграмата од Софија -
предн уште еднаш да се потсетиме за неа - за ова 

прашање, покрај другото, се вели и следново: 
.,Во другите региони на Македонија е објавен еден 

проглас во кој се зборува дека востаницrпе не се бо
рат за себе самите, уште помалку за Кнежество Буга
рнја, туку за светите права на човсштвото." 

Значи, не "за самите себесип, а уште nомалку "за 
Кнежество Бугаријан, туку "за светите права на чове
штвото". Тоа, нема сомневање. личи на соцнјализам, 
на нешто пове:Ке од социјалнзам КаЈ<Ов што нне го 
позн(lвамс, Н<1 општества во кое нема да има границн, 

во кое луѓето Ке ги уживаат сите човечки права п во 
кое "снтс nрава на човештвото Ке бидат остварсни''. 
о тоа би бпло една повисока фаза од денешниот соцн
јализам. Во тоа била суштината на Илинденското во
станнс. тоа биле н ндеите, водечките идеи на ова во
стание. 

Можеби постоеле и другн нроrласн, I<ако п лстци. 
кои кружсле од човек до човек, само што тогаш луѓе

то, главно, биле неписмени, така што овие лстци н 
нивната содржина биле наменети за мал број писЈ\'1еНЈ1 
луѓе. Сепак, таквите материјали одиграле извесна по
Зiпrшна улог~. 

Многу поголема улога одиграле весшrците. Со по· 
средството на извсштаите од Авас, нам ни е прнстапен 
caz\ .. IO вссникст ,.Автономијан. Не можам јас да кажам 
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до колкава мера овој весник бил навистина македон
ски, т. е. до колкава мерд ги з<tстапувал целнте п идеи
те што ПI навестува неговиот назив. Но, уште самиот 
збор _"авто_помпја" зборува дека тој се залагал за авто
номир и Ја поддржувал борбата зсt овне цели. Во вс
стите на агенцијата Anac и на весннкот )ЈЕл днјаи не 
се зборува за изrлсдот на onoj весник, ниту за него
вата содржпна, но, судејl<и по неговиот назив се зала
rал за саr-._1остојна држава, која без шtкакво' мешање 
одна~вор Ја_ остварува својат.:t nолппш:а, својата еко
номиЈа, сворта култура. Прzннзњсnо го нагласувамс 
затоа да се ~нае и да се им<1 прсдвi1д дека маi<едоп
СI<и:п народ Ја сакал антономпјата н се борел за само
~ТОЈНОСТ, дека тоа би:лс неговите цели, а не аnтономи
Јата, како збор, да биде фалсификат на нешто друго, 
зад зборот автономија всушност да се крие бугарската 
политика. 

Користениот збор "автономија", како фраза што 
всушност треба да ја покрив<1 великобугарската идеја 
за со_здавање на ,.велнка Буrарнја", е стар колку и ве
ликооугарската идеја, поттикната од Санстефанскнот 
мировен договор, со кој Бугарија навистина станала 
голема и пt остварпла своите идсали на бvгарската 
буржоазија, по тоа траело кратко. · 

. Велпкобугарската идеја вклучува 11 фалснфикат 
КОЈ, под наз_ивот ,.автоНОЈ\'IЈiја на 1\1акrдонија'', ја под
разбир~ нде)ата за Македонија во составот на Бугарн
Ја. 1\.1сгутоа, авторите на та<I идеја забораваат еден 
г:ажен факт, нмено - дека под .. автономија" треба 
r.:суш~шст да се подразбира автономија, дека по авто
НОМИЈата треба да уследи уште поголсм степен на по
литичка слобода. а не поставувсн-bе на Македонија под 
заштита н~ ffбугарската држаnа. А вторите на nаролата 
,,автономиЈа сакале со неа да го прндобијат македон
скнот народ, кој целосно бил за вистинска автономија 
на Македонија. Далеку отншле оние што на македон
скиот народ, под фирмата ,.автономија", всушност му 
нуделе приклу;ување на Македонија кон Бугарија. Це
ло:<Упнава идеЈа ја пзмислнле великобугарските импе
РИЈалисти. 
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И vштс нешто за автономијата. Во настојувањето 
со збор~от "автономија': да го придоб!1јат народот, тој 
народ тне всушност го мамеле, нудејkи му "автономи
ја" како маска за прнклучување кон Бугарија, на ист 

начнн кztко што тој народ го убедувале дека е дел од 
бугарскиот народ. Но, не може да постојат два вида 
автономија: овој збор или значи вистинска автономија, 

за која се изјаснил целиот македонски народ, или прет
ставува обична измама, јадица што им е понудена на 

Македоиците, со цел, откако Ке ја проголтаат, полесно 
да го ·прифатат и присоединувањето кон Бугарија. На 
Макечонците им претстоело да се опре11елат кој вид 
автономија lCc прифатат! 

5. IIIтo се однесува до прашањето дали македон" 

ските востаници :шнале некоја влада и некое слично 
'iсло што би ја насочувало борбата на востаниците и 
би воспоставило односи со големите сили и со балкан
ските земји, можеме да I<ажсме дека востаниците има

ле своја влада, која била "зад границите", т. н. "зад

~·рапичпа влада", со седиште во Софија. За ова праша
ње не пишувале Авас и "Ел дија". За тоа пишувале 
истакнатите македонски историчари Љубен Лапе и Ма
нол Пzшдсвски. Доволно е да се прочитаат нивните 
трудови, па да стане сосем јасна оваа проблематика. 

1.Задграничната влада" додека Ја воделе Гоце де!I
чсв ·,, l'орчс Петров, работсла беспрекорно. Таа ke 
успсе да воспостави нужни контакти, да се тргне од 

бугарст<ата влада, да го насочува ослободитслното дви
жење no Македонија итн. Таа се бори против две опас
ности. Прво - против опасноста "задграничната влада" 
да се претвори во обична агентура на бугарската вла
IIа, и, второ, против уверувањето дека ослободувањето 

на Македонија завнси од надворешни, пред се бугарски, 
шпеовенцшt и акцни. Овие две опасности "задгранич
ната· владан, под раководството на Ѓорче Петров и на 
Гоце Делчсв, п1 одбива со успех, што не може да се 
рече н за сите други "задгранични влади". Поради тоа 
!(е биде потребно Главниот штаб да издаде стриктна 
)l;ирекпша "задграннчната влада~~ да не може да се 
нпушта во разговорн со странски влади, ниту да вету

ва нешто за што нема одобрение, како што е тоа, на 
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пример, еднаш сторено во разговори со руски nретстав
ници. Од друга страна. востаниците имале свое рако
водство во Солун. Кога овие две раководства - она 
во Софија и она во Солун - давалс спротивни ин
струкцни, покрај другото - предвремс да се подигне 
востаннето (таа инструкција ја спровеле во дело толку 
добри борци}, тогаш тие раководства и ја сносат од
говорноста за неуспехот на востанието. 

Постоеле повеk:с "задrранични влади", но не е 
наполно позната што работеле тие влади и дали во
споставувале односи со странски владн. Сето ова треба 
да се испита и да се причека додеt<а завршат тие ис
питувања. Треба овде да се :наспомне н тоа дс1<а рако
водствата на окрузите исто така стапувале во опре,т~е
лени контакти, но не со владите на странскитс држави 
преку нивните мисшt во Софија, T)'I<Y со конзулатитс 
на странскитс зсмји, и ннм им поставувалс опрсдслени 

прашања. 
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6. ГОЛЕМИТЕ СИЛИ ВО ИЛИНДЕНСКОТО 
ВОСТАНИЕ 

Самиот факт дека Авас -- новинска агепција на 
слна голема сила, Франција - с.с ангажирала и еми
тувала вести за Македонија п за македонската воста

нис, _прндонсл тие вести, информацин и коментари да 
добнЈаТ пу~блнцитет no сите зсмји на светот, првенстве
но во зсмрпе на големитс сили. Таквата ОI<Олност вли

Lаела врз тоа информациите за Македонија, за состој
оата во таа земја и борбата заради излегување од од
пос~rата состоЈба да се прошират како во западните 
зеМЈИ, така и во сите земји: што имале свои весници и 
го користеле сервисот на Авас. Тоа, секако, многу зна
чела за популаризацијата на Македонија и за запозна
вањето на нејзините проблеми, што имало за последи
ца низ Европа да се појават многубројни позитивна 
ориентирани манифестации во полза на Македонија и 
во сите делови на светот да бидат објавени многуброј
ни статии во прилог на Македонија. Не би се задр
жувал овде на многубројните митинзи во полза на 
Македонија што се одржани во евронските земји, ниту 
на дскларациите што се донесувани на тие митинзи, 

зашто тоа е главно позната. Би ја споменал, меѓутоа, 
телеграмата на Авас за пораката на папата Пиј Х до 
хрисп1)анските владетели во евроnските земји, во која 
е изразен ставот на католичката црква во полза на 

Маке}Тонцитс. Повод за оваа папина порака до голе
мите сили била нотата што големите сили ја упатиле 
до Портата, а во која станува збор за Македонија, за 
Австро-УнгариЈа, за Германија и Русија. Имено, до 

Високата порта тие пратиле нота во која од неа барале 
да се пормализира ситуацијата во таа турска провин-
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ција, зашто Македонија се nретворила во боиште. Вес
та, испратена од Рим, гласи: 

"Рим, 7 септсмври. - Се соопштува дека папата 
Пиј Х уnатил до 1.1арот Фрањо Јосиф писмо во кое се 
истакнува дека водечките сили добро бн сториле кога 
би се здружиле и би го nрекратиле убивањето на хрис
ТИЈани во Македонија.'' 

Денес ние знаеме дека убивањето во Македонија 
не го ,.прекратиле" водечкитс христијансi<и сили на 
Европа, туку самата Турција, н тоа онака како што 
таа сакала: со масакр на македонскитс рсволуцпонери 
и на обични сслани. Не мислиме да го потснцираме 
напорот на Пиј Х и на католичката црква во прилог 
на 1\1акедонците, туку само ја истакнуваме нерсшитсл
носта на nодечкитс силн, кои не го прскратнлс убива
њето на Македонците. Најмногу што сторнле се состос
ло во :оа ла извршат притисон: врз Турција, така што 
на крајот е склучен договорот вс Мирцштсг. Тој при· 
тисок бил постојан 11 Ј1 правел незгоди на Турција, а тре
бало да претставува поддршка на македонските воста
ници. Таква улога одиrрало и руското соопштение за 
l!вижењето на руската флота. Во врска со тоа, Авас 
ke емитува телеграма во која се вели: 

"Пстроград, 15 август. - По парсдба од Минис
терството на воената морнарица, повеке бродови од 
прноморската ескадра добија наредба да се упатат во 
турските води. н 

На 19 . авrуст, пак "Ел дија" објавил телеграма на 
Авас во КОЈа се вели дека " ... весникот , Стан:дард' ин
формира дека италијанската флота добила нарсдба да 
се концентрнра во водите на Снцилија и да биде во 
;отовн_ост и, доколку Й биде наредено, да исплови кон 
Гурци)а". 

А на 22 август "Ел дија" !{е ја објави следнава 
вест на Авас од Истанбул: 

"Од извештаите собрани во амбасадите на rоле
мите сили и: во официјалните кругови на оваа престол
':'"на, се заклучува дека отоманската влада нотите што 
н ги упатиле Русија и Австро-Унгарија ги оценува како 
1\Иректна интервенција на овие сили во внатрешните 
работи на Отоманската имnерија. Еден турски диnло-
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r·Лат на висока положба изјавил дека со таквиот став 
се охрабрени оние што ги поттикнуваат безредијата 
во Македонија и ДСI<а тие станале поагресивни штом 

,ilозналс ~ека едн;:~. руска и една италијанска ескадра 
се упатснн во турскитс води. Истиот функционер рекол 
ле1~;1 нс1·овата влада особено жали пораf(и ставот на 

riслнка Британија и на Гермапија, зашто за таквиот 
r:тllв пс дала поводи и }1.Ска, осnсн тоа, верува дека 

Русиј.1 пс ја извеспша Австро-Унгарија за свој~та на
мера да нспрати една сскадра на пат за ТурциЈа. На
спроти слуховите ппо I{ружат во врска со заедничката 

;~сЈ\·tонстрацпј3 на флоппе на овие сили во турските 
по,r~н. се знае }1.ека Гусија нема намера да пре)l;извика 

копфшшт со Турција, туку, напротив, Ке настојува да 
нзбсгпс сС ппо мож:с да се изродп во нешто како мс
i·унаро;~сн конфшп<т, за !<ој би биле повод настаните нз 
Балканскиот Полуостров. Во )~НПЈiоматскитс кругови во 

оваа прсстолнина преовладува мислење што е мошне 

ппплннстичко и воопшто не се верува дека постојат 
прпчшпr за страхување дека од настаните во Македо
нија би можело д~ се изроди меѓународен конфликт. 
Големитс сили сш<аат само да се нормализнра ситуаци

јата на Балканот, а истовремено се обидуваат да избег
нат се што би можело да прсдизвика компликации. 

Некои дипломати се на мислење дека ситуацијата на 
Далечнпот Исток е многу посерпозна и nоопасна за 
светскиот мир оТI<олку што е онаа на Балканот, осо
бено ако се има предвид вознемирсноста што владее 

во Јапонија. Од овластен извор се дознава дека јапон
сt<атrt влада само че1ш руската влада да попадне во 

тсшкотш1 на Балканскиот Полуостров, па да преземе 
снсргичсп став во Корсја п во Манџурија. И тоа е 
С/1Па од прнчнпитс да се влијас врз Русија, за да nо
стапува со голема претпазливост да не го забрза текот 
па настапнтс." 

Русија С!\rетзла со можноста за војна со јапонија, 
шt порnдп тоа не сакала да се ангажира на Балканот. 
!1 цитнр.:шава всст ноr<ажува дека Русија пројавувала став 
на .. оптимизам" во поглс)l; на IVlш<едопија, меfутоа, не 
но iaa смпсла таа да верува no успехот и победата на 
l\1nке)1,онското д;ело, туку што очеi<увала дека нема вооп-
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што да дојде до судир во Европа и, особено, на Бал
канскиот Полуостров и 1\СКа борбитс во Маке11онија 
Ке завр111ат со она што се вика "пацификација" на 
Маке11онија - а тоа, всушност, би значела масовно 
убивање на македонскиот наро11 од страна на Турците. 
Русија, значи, не сакала војна во Македонија, ниту пак 

воопшто сакала војна во Европа, туку настојувала да 
избегне воен судир со Ј ананија. 

Авас објавува ннформација за загриженоста на 
турската влада по повод упатувањето руска флота во 
турските води, а Русија тоа го прави истовремено кога 

очекува војна со Јапонија. Во веста на Авас се вели• 
"Истанбул, 22 август. - Тефик-паша, турски ми

нистер за надворешни работи, го посети денес Зинов
јев. аi\1басадор на Русија во оваа прсстолнина, и го 
извести дека неговата влада ги прифатила сите барања 
поставени на Турција во врска со убиството на рускиот 
r<:онзул Ростоковскп. Истовремено, побарал Русија да 
ја повлече својата ескадра од турските води, зашто 
доаѓањето на оваа ескадра станало предмет на многу

бројни коментари и предизвикало длабок впечаток кај 
народот, со оглед на тоа дека веста за нејзиното доаѓа
ње се проширила со чу11на брзина, иако не била обја
вена во ниеден весник. Европејците што живеат во 
оваа престолнина сметаат дека испраl(ањето на руската 
ескадра е предзнак за енергична интервенција на ев

ропскитс сили во Турција, со оглед на тоа што повеке 
европскп влади пзразиле мислење дека палнјативните 
меркп (досега преземенп спрема Турција) не се довол
ни, за да се нормализира ситуацијата во европскиот 
дел на Турција. (1 

Уште една вест, овој пат од Истанбул, зборува за 
~кцпјата што значи притисок врз Турција. Таа телегра
ма гласи: 

"Истанбул, 22 август. - Два англиски воени брода 
и еден француски крстосувач низ турските води." 

И во Cl\Ha вест од Вашингтон се споменува праша
њето за истоварување странски труни на територијата 
на Турција и, во врска со тоа, се вели, 

"Вашингтон, 4 септември. - Пратепикот на Соеди
нетите Американски Држави, акредитиран кај Високата 
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норта, го изnести со телеграма св?јот ми::;~т:~ ~:р~~~ 
·~ворсшнн работи, пплкоnннкот ХеЈ, дека Ис~<:шбул со 
, : Jl •i:l не истоnарнла сnон трупн во , 
I:I<:t, ~.-: "1:1, заrтiТIПН свопте претставници п .своите rpa-
1'c;, t-l•( ·' · ОЈ град уве
i ·l.'H I3o добро ИЗВССТСIШТС круrОВЈ_f ВО ОВ . ' нме-
Ј~"~'"'~Т ДСI<а Сое)џшеппе Држави Ј.:с го следат пр 

1 _) .н затјЈсGа и со истоваруваље тру-
1~от Ш1 OBIIC СIIЛИ, ;Ј!<О ' • <( <' 

г и т. е. ПOI\-IOpCI<a псш~дир. 
' ' l' е''е став спрема наста-И ГСјЈМапсi,..ата влада :ес заз " ' . огата на големнтс сн-
шпс во Ј\1акедошtЈа п спрема ул ~1аi~едонија. Уште 

вu решаваљсто IШ прашан>ето за , 
лн всста- што ОВ)\С ја L111TИP:1i\·1C се гледа гермzшската 
н во - " ~ . ата ОС\1да на рускпте 
н~шлоност спрема БубrарпЈа, . П~ЈЗI~~~~рскнт~ ~'oll.н и готов
акТ\ItН за упатуnаље ро),овн о .Ј о Максдо-

Г ШЈ·а да спречп настаните n 
поста на ермш ' . , ародсн конфликт, туку 
Рија 1J.Zt се прошнрат во мсrун, Ј\.1а
бсзре}.\нјата да се ограшtчат на своето поприштс, 
ксдоtшја. Таа тслсграма ГШ1СИ: . 

, г ст - Текот во КОЈ тргпаа наста
Бсрлпн, 22 ав У · ма nозпсl\1нрсност 

lШТС почнува да предi?звпкувZt голс. ~ Сл тжбсшпс из
во rcpr.,JШICI<итe офшџtЈЗЛl~И круrови. ~к·а во бугар
пештаи прнмсшi 01\ Сосј:ш]а зборуваат д ~оради уби-
СЈ(ата влаl\а владес голема вознсмпрсност · ' ' . · тага што пиед
ствата што зедоа ЗШ\IаП во МаксдошtЈа, ' " ед 

' ' к, да се спротнвставп пр 
на бугарска влада не 1\10) L: " 

притпсокот на јавната i\шслсљс. 
Испра!(аљето руски и австроунгарска ескадри во 

' аnот меѓу трrовцитс и 
турС!~ПТС ВОДИ ГО ЗГОЛС1\-·1УВа стр, Т . 
банкаритс што имаат свои интсреси r:o урцир. 

Владата од своја страна, останува нсосетлива, иако 
' ' • едно со другите големи 

е ПОЈ{rотnсна да интсрвснир~~~т~ чскори заради спре-

~;~~~~:~ ~~ :·:~б~~е~7;:~~~~~~~~~~ конфликт, :а~реi~~т~'ја~~ 
а, на нивното дснешно · 

да се оrрапич r ' боти предизвика из
М.шшстсрството за надворешни ра а во т ските 
псн<1ду:зап.е упатувањсто на една сскал_р УР врска 

то позната за Ј\1отивптс во 
DOJ~H. Taii'1Y не е IППП - ге Ј\.·1анското Мпнис
со одлуката па руската n~a"a п Рб;ра објаснување 
терстnо за надворсшпи ра отн не п~"< 'ва -ека таквото 
од руското министерство, зашто стра. у ' д ' 
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барање би можело а тација." д предизвика погрешна интерпре-

Весникот Ел дија'' 0 Авас во која '~е пренес д 20 август објавува вест на 
rиски весник за стрем ува пишувањсто на еден бел
се вели дека македонс~:~~тсн на македонскиот народ и 
кон реформи Оваа т арод, всушност, се стреми 

Б . елеграма гласи· 
, ",. рисел, 20 август. - В . , 
Белж . пишува дека rолемит есникот "Л индспанданс 
за прекратување на бунтdт в е ;:;ши зак':училе договор 
дување рсформи кон КОЈ о акедони)а и за спрове
сија би гн зазсла п ' се стремат Македонците. Ру
Австрија би ја окупир~~:оi~тс да~дансли и Босфор, 
а Италија би гн контроли а%и~ори)ата на Максдон~<ја, 

Од Лондон ст р а реговите на Албанир " 
~,Лондон, 3 с:~~~~:ва ~елсrрама. сон слична содржин~: 

од Истанбул Ш<Шува д Р . - "ТаЈМС ' во информација 
· ' ска една австрисr ЗрМПја наскоро ке Ј!З <а И една руска 

донија." вршат воена окупација на Маке-

Меѓутоа, Авас јавув Г 
кедонија нема "а дове а од Јариз дека кризата во Ма-

• f-\c ДС ДО ОПШТ ПОЖ 
ВОЈна, што значи дека го _ ар, т. е. светска 
силата и колкав е дос лемите сили знаеле колкава е 
нија. Телеграмава глас~f_елот на востанисто во Македо-

"Париз, 21 авгует .:_ В _ , 
дека Ке д' Орсеј не ~ есникот "Л Голоа" пишува 
Македоннја може да ерува дека сегашната криза во 

Н доведе до општ пожар " 
екои големи сили јЈ дав · 

да постапува со револуцишrе але советн на Турција како 
како да го рсшн македонс рите Jf со бунтовниците и 
вест на Авас што Ј·а п кото прашање. Така, во една 

' ренесува Ел ди · rr 
"Истанбул, 21 август " Ја , се вели: 

Хамид го приредн за . При приемот што Абдул 
дишнината од своето днпломатскиот кор по повод rо
Русија п на Гсрманија ~рунисување, аll!басадорите на 
верен да спроведс ене у препорачаа на турскиот су
провинции. н ргични мерки во сите немирни 

"Енерrични меркиr' нам 
род, кој дпгнал востанпе б снети за македонскиот на-
примена на сила HCl\JH ~ит Jf значсле да се спречи со 
својата слобода и '~о ор~ж· е провинцип" да дојдат до 

)е да се разбие македонското 
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nостание. Тоа. големате сили Й го препуштиле на Тур
цпја, која ваквата задача ја извршила успешно, го за
.'\УШила nостатшсто на мат<едонскпот народ, испотепала 
голем број револуционерп и селани, ги зазсла и оние 

тсриторнп н граrtопи на Македонија што биле веКе 
пслобод~пи. 

Телсграмитс што веl~е ги цитиравме. а кои ги об
јавпл Авас и ги пренсл "Ел дија", покажуваат дека на 
голсмнтс сншt некоп работи не им биле јасни, или 
G(lpeм 11,0nо.тшо јасни, но дека постапиле онака како 

ШТО ИЈ\1 зборуnал ШШIIНОТ IПICTИI-IKT И рСЗЛНИОТ ОДНОС 
па снлнте во тој момснт и на тоа подрачјс. 

Bcl~c нст::lКШ1ВЈ\1С дека агенцијата Авас, со своето 
нзпестуве~љс, ја популаризирала борбата на македон
ст<нот народ и дека големитс сили, благодарсние пред 
и~ на тzшnото нзвестување, сфаl{але дека македонските 
востаттцн. се борслс за целост на својата територија 
н на својот народ. Поради тоа големите сили и се за
лаrале Ј\1акr.лонија да добие еден христијанин за гувср
пср, спЈ<ако сфатилс -· што е важно и денес - дека 
не се р~боти ниту за српски, ниту за бугарски, а уште 
пом(lлкv за грчки народ и восташ1ци, туку за еден по

себен парОЈ1, што заслужува да биде самостоен н не
:заnиссн, а не прнклучен кон оваа или онаа од трите 
ба.тткансi\Н лржавн со кон била 1\'Iакелониј<1 nпкружена. 

Денес 1-ше можеме да ја оцениме с;..п1слата на од
лелннтс потезп на голсмiпе сили во време што било 
уттс лалску пп нивното дефинитивно постаnување и 
соз},апсtње сојузништво пред Првата светска војна, за
тлто тпгzнл бплсt одвај 1903 голина н одделни спли: 
,rtoпpna бсtрале сnон сојузннци, така што не можело 
,ц<t се знае К;tкви сојузнпштва l~c се склучат ако стапе 
псi\шповсн општ восн судир. Кој тогаш можел л;а ми
ОП! З?! Ј\1аксдонија и за нејзиното востанис, коi можел 
да т1 се заi\Iсрн па нсi<оја ort: балканските држаВп пора
ди тоа што застанала на оваа или на онаа страна, кој 
Niожел да знае какво значење би ИЈ\ШЛО ако некоја од 
бZtлкапските државн заземе ваков или инаков став? За 
I·олсЈ\нпс сили тогаш се покажало како пајдобро rсше
нис работите да останат такви каквн што се во даде

ниот момент, да не се мешаат во востанието, опреде-
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лувајkи се за или против него, туку да се определат 
за статус-кво. 

Под таков агол треба да се набљу)1уваат н ин
форм:1циитс на Авас, кон јасно покажуваат каков бил 
ставот на голсl\ппе сили спрема ман:сдонското прашање 

н наtпtнот за кој Сl\tСталс дека е прнфатлнв за него
вото решсние. Еве п некои нашн заклучоци за одно
сот на rолемите сншr спрема nостанпсто во IVIаксдонија 

п спрсl\п решаваљето на македонското прашање. 

Пред се, nостаннсто во 1\1акедоннја прндобнло тол
ку големи размсри, што за него не пишувал само 

:течатот во балканските н, воопшто, во еnропскптс зе:м
Ј!!, туку и надвор од ова ПОI\рачје, дури по Сепсрна 

и Јужна Америка. Така и по една мала зе01ја по јужна 
Лмерика, како што е Уругвај, веснш<от "Ел днјаи бе
лежел се што јавувал Авас од Европа во врска со маке
донското востанне. 

Тоа востание, значи, со својот интензитст нel\-ra да 
ја изненади само Турција, туку и големите сили, кои 
ги држеле концЈпе на она што се случувало во светот, 

а им дошло добро на опне на кон им се вдаnала мож
ност да го искористат и на Турцпја да if. поставуваат 

такви барања и услови какви што таа шш:огаш пе би 
прифатила под нормални услови. 

Тоа почнало со ,.големата грижа~~ на голем1пс си
лп за правата на максдонскнот народ, за прапото на 

.М~кедонцпте да имаат, на пример, своја ~дмЈшнстра
ЦиЈа, да се зачува целоста на македонската територија 

н народ, да се спроведат опрсделенн реформи. 

Потоа, се поставува прашањето за дппломатсшпе 
ннтсрссп и интсреснтс на днпломатскптс прстставништ

на на голсrтпс сили во Турското царство п граi·аните 
на тие земјп, кои барале зашппа, како што тnрделе 
нивните владп, зашто им се зан:анувала опасност од 

регуларните и нерегуларните турски трупи, па евен

туално и од побу.неппе l\1аси и од нивнтпс помагачи. 
Турските в.~асш уште го поттикнупзле тој страв од 
востаннците, со цел на тој начин да ги заплашат голе
м:ите сили, IEl.KO од пзвештапте на копзvлите на голе

l'Iите сили во i\1акедонија може да се виДи дека не им 
се заканувала никаква опасност на нЈшните граѓани. 
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Голс/\ппс сили, значи, имале доволно причини, оп
равдуnања н нзrовори да интервснираат кај ВиСОI<ата 
портсt, со т~сл таа да ги спровсдс встените рсформи, 
но, ако затрсба, да прибсгне и кон пацификација н~ 
нсј\-шгната провнпцпја со преземање ,.остри r.:ерки 
спрема побунетиот народ, а да ги заштити граганите 

на големитс сили. 
Во секој случај, Или:нденското востание - сакале 

тшс ItJШ не - Ке го искористат голем:ите сили на Тур-
1\Нја ла т·, п остават две барања: прво, да изврши 
реформи во Македонија, и, второ, да ги заштити гра
i·тлпс на големптс сили што живеат и работат во Тур-
1~нјсt. Со оглед дека Турција не можела да ги исполни 
nnиc услови, дошлс други барања од страна на rоле
I'Iппс спли: барања за територијални отстапки, барање 
големите сили да се грижат за Максдонците п - што 
е најважно - секоја голема сила. да се грижи за свои
те граѓани. Барањата за териториЈални отстапки се ~ви
желе од барања за окупација на Македонија, па. се до 
сдзс,tањс на Босфорот и Дарданелите од Турци)3. По
тоа, големитс сiШН барале нивни ескадрп да п~троли
раат n'1 турстппс nоди, за да можат - no случаЈ, .,нив
ните граѓани да бндат загрозени" - веднаш да интер
nеннраат, па дури н да истоварат свои трупи среде 
ИстапGул! 

Истоnрсмсно, по балкапскитс зсмјн растат симпа-
тrппс cпpci\ta максдонскитс востаницн, се одржуваат 
м1птпзн н се донссува<tт резолуции во нивни прилог. 
Ова особено nа:жп за Бугарпја, каде што народот ма
совно се нзјаснуnа во прилог на Илннденското воста
нне It<l мсн<сдопсi<ИОТ народ. Од друга страна, мошне 
рсакционсрптпс влади п;з балканските земји гп влечат 
своите зсi\lјн по патот на нмперијализмот 11 зазсмање
то туf·и тсртпории, на патот кон зазсма!vс терт~тории 
од Макслонија, зашто само таа бнла ЗСЈ\iЈа што и при
паfал<l на Турција, а не била турска, што значи 
.,шРшја земја", која просто може да се окут:ира и да 
~) се ст?.вн на чело еден крал, чиј било, КОЈ било од 
балкапскптс народп, I<OH имале свои држави. А вла
!!ите на балканскитс зсмји, наместо да ги искористат 
~·олидсtрноста п спмш:tтиитс на своите народп спрема 
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македонското востание, Ке сакаат да ги искористат тие 
снмпатии и солидарност само затоа да приграбат те
риторија од Македонија. И таквитс СШ\'1патии и соли

дарност тие нависпш:а I{c ги искористат во балкrшскитс 
војни и во Првата светска војна. 

Значи, паралелно со политиката на голсмите сили, 

и балканските земјп водат пмпернјалистичка политика 
за освојување туѓи територии. Таква импсријалистичка 
политика l{e пројават во врска со Илиндснското во
t:тание сите балкански др:л<авп. Посебно т.1ков став Ке 
зазема Бугарија, па голеr.ппе сiши, познапајl{и го тој 
Факт, го знаат и тоа дека Бугарија нема да настапи 
Е:ако сојузник на востаницнте во Македонија и дека 
од "стоте илјади: до двссте нлјади бугарскп бајонстие~, 
што ги ветувал И. Гарванов на Солунскиот конгрес 
пред македонските револуционерп, нема ништо да бн
де. Знаат дека ветената, т. н. "братска помоrли ол стра
на на Бугарите до македонските востаници претставува 

залулкување и илузија, заблуда, која треба да влијае 
врз македонските револуционери тие да се одушеват 

и да се решат да го подигнат востанието уште во 1903 
Ј'Одина. Со други зборови, големитс сили знаат ЈЈ;ека за 
време на востанието Буrарпја неi\1а ни со прст да мрд

не, додека македонските револуцноперн ICe гинат низ 
македонската земја, дека Буrарите нема да трrпат no 
nојна против Турција, зашто се плашат особено од тур
ската солдатеска. 

Голсмите сили добро знаеле дека бугарската бур
жоазија само сакала македонските рсволуционсрп да 

ги поттикне кон војна ц_оотнв Турците, та во таа војна 
да го загубат животот, пред се, големпте револуционе
ри, нивниот раководен кадар. 

На сличен начин ке постаnа1' и другите балкански 
држави. И тие нема ништо да сторат за да му nомог

нат на македонскиот народ во своето востание. Како 
и бугарската влада. и тие прижелкуваат идејата на 
Внатрешната организација да не се оствари, зашто 
таа организација се потnира врз внатрешните сили, а 

не врз помошта од балканските земји. Во тоа, се раз
бира, најдалеh-у ке отидат Бугарите, КОЈ! Македонија ја 
сметаат како "своја територија". 

чи се однесуваат како го
Балканските држави, зна dкото востание е акција 

лсмtпс сили. За нив маi<ед~н треба да се искористи. 
робсп народ, коЈа . 

на еден по опското nпстапнс, всkс 
Пiто се однесува д~а rv~а~<е;~рската војсн:<l, востанн

рскоn!'>1С ДСI<а во споtед воо Јужсни, зашто нмалс само 
цtпс биле доста сла о ei<~ имало се на се 15.000 Jl.O 
nушки и маш<У то~овн, д одека Турцнте бнлс лалсt<У 
20.000 вооружснн орци~с~о~аrалс со реrуларна н до
подобро вооружепи ~ р 200.000 до 400.000 војнп_цп, со 
бро обучсна ВОЈСКа д б ·на артплери}а итн. 
школуван офицсрски кад~Р·о~~в f~~ијат: разлнката во 
rc борсл. значи, Давид р Ј Турt\и:тс бнл<1 тn.rткv 
· ·у nостаницитс 1 
nоената снла мсг 0 уште на прв погТЈСЈ\. . тоа бпло vочтш 
1·олсма, шrо ( - е и no согтт~сност 
· ите сили ro знаел- · · - · 

Сето тоа голем . та стратсrијз н такrнка . 
• 1 одредиле свор · . 1", со него, I1 I Ј - М -ги ја да влегува~т no С\ л ~ 

НејКеле тпс поради ак~д~I не е~' залаrалс за спровс-
со Турција. Инаt<У. мпоr\ рсформи зашто иr.1алс 

т н Мирцштеrски: - ' та 
дувањсто на · . · а повеl{с Ifi\1 одгоп::tр~ло е ~-
свои ннтсресп r:o Турцн]а. Пс ~ 
· п било промсни. 
тус··КВО од какв. бил преnуtuтен сам л.а се бо-

Макспонскиот народ н'1 максдон-
по:чош нсмало ништо, . 

рп, од бугарскатС\ -. ксл ниту сакал нскс1 !1.3 му 
r_киот народ пнту мо~IТО, не му прсостануnапn осnс_н 
ПО!\:ШПIС, така ШТО ПИ . СО надмо1{ната OTOM;'\TlC'I,;\ 

храбро да се фати по кос~~~о што :можело да rc очс
војсi<n. Резултатитс биле нел исклучи-rслно македон· 
J{yna, а последиците rи под . 

скпот народ. але максдонекитс револуцпо-
Таква судбина доживе себеси RO ГОЛСеЈ()ТО итш-

нери, прспуштепи ~IаГvп\~е ~~крај сите жртnн н пор<1З~1 
денско nостание. о, на максдонскнтс лvre 
' 1"' остане во свеста ' ·к 
тоа востание <С ' во нивната историја. НАпоivва1 и 
како свстла страница И нското востанпе. М<1КСЈ1ОН-
сс со подnизитс од линде ВОЈ·на заедно со дрУ-

во Втората светска , Н !О 
шиот н<Јрод а јуrославија во ародi -
ппс народи и народностr н,из ојува нобе!1а и нацпо
ослободитслната борба, <С ~ од Максдонпја што 
нална слобода - барем в.о оноЈ дел 
се наоѓаше r.o Јуrослаш1Ја. 
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7. УЛОГАТА НА СОСЕДИТЕ ВО ИЛИНДЕНСКОТО 
ВОСТАНИЕ 

Видовме каква била Ч лннденс о улогата на голсмите сили во 
~д· вт к то востание. Соседите на Македонија биле 

оростепено значење но се . целокупнио , пак имале влиЈание вр: 
vдел. во ре~<1:~ход на Илинденското востание. Имзле 
i њето на македонската прашање со сво-

.ата полпппс1 дека 1\1акедонпја треб - ~ 
на е_дна од нив, или да бпде подел~нl~а т~:{а п~;~~д== 
е екОЈ сосед да 1\'!У припадне .,неговиот дел~~. 

сосе~~пвео ~леку пр_ед Илинденското востапнс, овие 
ници па и в ~кедони)а упатиле своп учители, свеште-

. . - ОЈСКа, во вид на чстннчкн грvпи Така :ма 
~~д~~ита. внатре во Турското царство. !(е с~ан~ 'мес;~ 
ROCIП~ дфир~]1;1\·1 на ВЛИЈ3НI1Ј2 Mefy учИТСЛП, СВСllПСШШИ И 

, ацпп од соседннтс зсмјi· LT донскrпс соседп била r. ,елта на макс-
r п нскорнстат так . овие c?mt пошппчкн акцшr да 

а што секОЈ од ннв да може а е 

~овикуnа н~ поспrпr~пr резултапr по школстnо:О< в~ 
Пд]Јт;::з~:с~аi~сст~о на всрскитс традпцшr н на восн;та ~ри-

" ' · .._ цел за докажvван е" м .. негова!( -· е - ' } лека е акедопија 

кажа~о, кога ппчнало Ишпџtенс!што востанне, се no-
:r ~ -- о пека постои roлel'\Ia разлика r<1eѓv ставовите 

~:Р~~п; r:a балканскнте земји, O;l една .. и нивнr·;те вл~~ 
ни' п~ РЈ г а страна. Додека владите биле реакционер-

, :· затоа п проти? востаннс што бн довсло до авто
~~МНЈа на .l\~1акедонт1Ја, народите на овпе земји гледале 

симпапш на борбата на македонскиот народ и~ на 
почетните успеси на Илиндснското востанис. 
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Владите на соседните држави, меѓутоа. биле про
тив тоа да се создаде македонска држана, зашто тоа 
ги рас:ипувало нивните комбинации: Маi<едонија да се 
приклучи кон оваа или онаа соссдна земја, по што 
би уследила асимилација на македонскиот народ кон 
една од постојните балкански нации. Затоа, балкан
ските држави и биле против создавањето на Внатреш
ната револуционерна македопСI<а организација, зашто 
таа била за зајакнување и натамошно развивање на 
111акедонската нација Таквиот развој, се разбира, бн 
пr оневозможувал владите на соседните земји да шпе
кулираат со Македонија, да го асимилираат македон
скиот нарОЈ( и од него да направат дел од својата 
нација. 

Наспроти своите влади, соседните народи покажа-
ле симпатни спрема Илипденското востанне, зашто во 
него гледале надеж за сопствено ослободуваљс од вна
трешниот притисок, или барем ублажување на при
тисокот што го трпслс од страна на своiпе Јl,ржавпи 
власти. Туку, да се вратиме I<OH бројките и цитирањето 
извештаи од страна на агенцијата Авас и на весникот 
"Ел дијаи, за да ги илустрнрамс вашите тврдења или 
нрстпоставки. 

Одбравмс 56 информации и коментарн. во кои ста-
нува збор за соседите на Македонија, каде што тие 
се посебно апострофирапи (cпoi\Iei-raти се во зr'!:аЧiпсл
но поголем број информацни!), а од кои најголсм број 
лоаf·а~т Ol\ Софија (околу 20), од Истапбул (10), потоа 
- од Лонлон (7), Атипа н Белград (по 4), а следvnаат 
r;удимнсшта (З), Виена. Париз. Бсрлин (по 2) . 

И овде Софија се истакнува со најголсј\-1 број ин
формацнн, а следува Истанбул. Ова пе е случајно. 
Софија едноставно, со квалитетот на весттпе, rшфор
i\1аЦЈШТС н другите материјали, сакала да го покаже 
cnoeтn големо интересираље за Македонија, N:t tl!\1 се 
наЈ\'1стне на си-те тогашни фактори, а пред се на голе
)штс сили, како арбитер за максдонското прашање. 
Уште самиот I<вантитет на информациите од Софнја 
3борува за настојувањето на бугарскнтс полнп1чкн фак~ 
тори на Јl.ругитс да им го намстнат своето мнслсље. 
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дека македонското прашање би требало да се реши 
со припојување на Македонија кон Бугарија. 

Меѓутоа, во извештанте и во изјавите на бyrapci{a~ 
T;-t влада до странскитс дппломатскп лtисшt, како и во 
вестите п информациите објавени во софискиот печат, 
се забележува извесна ностапност и градација. Додека 
нзјавrпе на бугарската влада н пишунаљсто на софис
китс Рссници најчесто се однесуваат Т(О тешкотиите со 
кои е соочсна бугарската nлa,rta, има н поостри тонови 
Постојат и изјави од бугарскr~та n.тшда дека таа "нема 
да може долго да издржи" поради 1\1аксдонија да не 
интервенира со воена сила, затоа што тоа го бараат 
бугарскитс маси, особено оние што се паклонети кон 
1\1акедонија; бугарската влада. нсто така, изјавувала 
дека нема да може долго да ја смпрува својата јавност 
н дека еден ден ]{е мора да се вмеша во турско-маке
донскиот судир, зашто се заканува опасност од геноцид 
над македонската населенис. 1\1еѓутоа, таквнте изјави 
на буrарскатн влада, зад кон не стоела и нејзината 
rотовноСт да се фспи во костец со Турција, предизви
к:!ле таков ефект, што истата таа влада подоцна била 
принудена да дава мирољубивн изјави. па дури и да 
петува дека нејзината војска Ј{с соработува со турската 
солдатсска во фаКањето на оние луѓе што илегално се 
nрефрлале во Македонија преку бугарско-турската гра
ница. Таквrпе смирувачкн нзјави биле придружувани 
со декл:::lрацип дека бугарската влада ,,била секогаш 
i\Тпрољубива 11 п дека нема никогаш да води војна про
тrш Турција. 

Кога вндела дека Турцrпе сериозна се готват за 
RОјна против Бугарнја, сметајl{и ја неа како поттикну
нач на востанието во Македонија, бугарската влада се 
уплашила дека би можела да биде вовлечена no војна 
со ТУрцнја, па за епен весник дЕ!ла нзјапа во која се 
повик·ува дека постои доrовор меf'У Бугарнја н Русија, 
со кој оваа. вторава земја, се обврзува да Й помогне 
на првата, во случај некој да ја нападпе. 

Бугарската влада, според тоа, употребувала различ
ни методи за дејствување п пропаганда, во зависност 
од конкретната ситуација, која пак од ден на ден се 
i\'Iенувал~. Тие различни методи се движеле од отворени 
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з~ш:ани против Турците, nреку мирољубиви изјави за 
ВОјСЈ<З, na ДО ПОВЈП()1Вање На ОД-соработка со турсЈ<ата 

носшtот догонор. А односно 
1\.с го повтори/\-IС известувањето на вас,Е . " 

објавени во весникот " л дн]а. ' ннфорl\-тацшпе шт~ се -ат пашпnс паnоди. Така, 
кон, се надеваме, ke г~I ,~отврд ' 13 август 1903 го
Авас, односно "Ел диЈа , уш1е на 
!\ЈНШ I<e го објават следново: 

' . . - Буга])ската влада прсзсма Сос!н!Ја 13 август. уц 
0 се ~то е в~ нејзината мolt да го . задржи рсво~еd:к~ 

нсрното дниж-3ЊС. Меѓутоа, ситуаlЏ1Јата е ~~ш~i~ може 
11 постои оправдан стра? де~а ""вл~~~т~-rсокот на јав
подолrо време да оnстоЈува врр;~е lfc биде принудена 
ното мислење, па по извесно 11 

да го прифати делото на Максдонците. . 
' 14 т од СофиЈа е емиту-Уште утредента, на авгус , та 

. о ·а е~ зборува за еr<ономсi<а nана и информациЈа во к Ј .., следицпте што би мо
ситуација во Т\·1аксдонија и за по .' Информаци
жеЛа таа да ги има во оваа провинциЈа. 

јата гласи: . 
е с!ЈИЈ·а 13 август. - Економската СЈ,пуаци]а во 

" о ' т ве:Ке не ужи-земјата е мошне критична. рrовците то се п и-
ваат ннкш<ва дов?рба во странст~о, так~а l~трана, в~п
нудспи се да плаkаат во готова. д_ д~у 
·анието на состојбата во МакедониЈа Ја направи уште 

~Iотсшка положбата на работничката класа, зашт~n~rе;:~ 
работа. Mei'Y трговц:пе се зборува дека дс~~~ш~и били 

Ј!'а не може веkе долго да трае 11 
~~~~dpo да избие војна, која би ја разрешила ситуац~
'Јата наместо да се продолжи неизвесноста во КОЈ." д -
' ' В · пезот коЈ· се наога во нес живее земјата. ерОЈатно I<. , 
Унгарнја l{e изnрши инспекција на трупите на гр~ни
,. ' ~ ~д т\<t се упати no престолнината на зеМЈата. 
;;а~~гап~ вл;;ата l{c донесе дефииитивпа одлука за пра~ 
шањсто на Македонија. ЧленiЈвите на владата израз_оу 

• веруваат дека има пов -ваат голем песимизам, зашто . М е они'а 
).\11 З" општо ,~бивflње на христ:rчаните во ак д. Ј . 

" - тоа да доЈде за Не кои страхуnаат дека б и можел о до К е случи 
неколку ;~сна, а ЈО)УГИ мислат деi~а тоа . ci<ac· м сли~ 
по петн:?~есетнна дена, но, во секоЈ случаЈ, Ј у 
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манското население во Македонија владее вознемире
ност. Ако дојде до такво убиваље, владата не бн мо
жела да остане на своето досегашно држсље, туку би 
"орала да интервенира во полза на револуционср11те. 

Во официјалните круrови сегашната ситуација ir 
се припишува на отоманската влада, која прсдизвика 

огорчување кај Македонците со своiпс остри мерки 
преземе:ни против нив. Македонцитс, пред се, ги при

тираrпе фактот што И!I-I е запленето оружјсто. Со оглед 
дека се плашеа да не останат без сск::шва одбрана. 
Македонците не се колсбаа да станат против отоман
ската шrаст, пред да им биде одзеr.·1ено цслокупното 

оружје што го поссдуваа." 
Нема сомневање ДСI<а со вакви информацнн Буга

рија го поттикнува македонскиот народ да подигне 
nостание, ветувајКп му деi<а когаш-тогаш Ке се замеша 
во турско-македонскиот судир. Тоа, значи, било вету
вањето дека на македонскиот народ, кому l\-ty прстстон 
немилосрдно убивање од страна на Турцптс, !(е му 
притекнс на помош бугарската војска, со истовремено 
убедување дека на македонскиот народ не му преоста

нува ништо друго освен да днгнс востанне, и тоа што 

поскоро. Ваквите информации биле пресметанн на тоа 
кај македонскиот народ да се создаде илузија дека 
Бугарија му е таков пријател од кој може да очекува 

помош, особено ако му се заканп опасност од Турцнте, 
кои ги убиваат 1\1акедонците. Прашањето, значи, е 

поставена вака: или востание со помошта на "сојуз
ниците" Бугари н ослободување на зеi\-tјата од турското 
ропство, или приклонување пред турската снла, трпење 

и убивање на насслението, како и други злосторства, 
и да се продолжи петвековното ропство под Турците. 

Таква, значи, била политиксtта на Бугарија: од ед
на страна, да ги поттикне Македонците кон востание 

против Турците, а од друга страна - на Турците да 

им даде до знаење дека востанието во Македонија 
може в~днаш да се прекрати само ако тоа го сака 

бугарската влада, зашто се рабош за нејзин народ, за 
Бугари во Македонија, кои таа влада сака само да ги 

заштити. Таква била бугарската полнтика спрема Ма
I<едонија пред Илшrденското востанис, во периодот на 
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ел во кратки временски 
тоа востанис и по него, со ~ново да се појавува во 
ш-псрвали да престанува и оприсутна на Баш<анскиот 
друг вид, но била секогашш една доста замрсепа по
Полуостроn. Тоа е пави~~;:;ува интересирање за Маке
литика: треба да се ПОI ' а народот кон востание. а 
,~,онија и да се пот~·~~~~~~Iува дека бугарската вла~а 
истовремено да се се со востанието во Мш<сдониЈа. 
"нема никаква врска а Ке биде основно - да се 
Притоа, за бугарската вла~е работи за бугарски народ 
''верува uслиот свет дека 

;30 Македонија. а за тоа како бугарската вла-
Следната всст зборув тот причивите за воста-

Ј\а r.·ty ги прсзентирала на еве Т рците· 
нието на i\1аксдопсi<ИОТ народ против у о ~" 

. . , _ Nlинастерствот ~ надво~ 
"СофиЈа, 15 аВI)СТ.. пати до големите сили нота 

рсшпи работи на БугариЈа е~рормите nстени на Македо
со цел да докаже дека р. и ека не ги задоволуваат 
нија се наполно несфикасни д~ се ослободат од тур
стремежите на Максдонците ' 
ското ропство.~' нм покаже на rолсмитс 

Onaa всст имала цел да а епроведат реформи 
т ·е не можат д · 

снш1 дека урци1 т ваат") но дека Буrарите евен-
("'не само "нешто ве у ад~волат аспнрациитс иа Ма-
т),алпо би l\tожслс да ги з ' 
ксдоiнџпе. се об)·авена вести 

16 11 на 17 август, 
Утрсдента, на б за состаноци на политич-

од Софија во кон се в~п~~~::инзи во полза на македон-
ки личности, за маео 17 август се вели: 
ската борба. Во веста од во прилог на македон-

" Одржшi е голе~п-I~и;и:~гласан предлог во кој се 
ското дело и едноду сп ема nостанието, а Евроnа 
<hормулирани чувствата р -t применат встспите ре-
~~ Турција се повикани да п 
форми." . а се создаде впечаток 

Со on~a всст се ЈШСТОЈУВа дб pll за македонското 
б ото раководство се о " " . 

нека уг~рск борува за предлог со КОЈ од 
дело'~, зашто no неа се Ј ра сnроведување на ветенитс 
Турција и од Европа се ~ носнава вест е речено дека 
рсформн. Покрај тоа, ~~10 дизrласан!l' дека се нФорму
тој предлог е "сдноду 
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лирани чувствата ~~ поважно спрема востаниет , дека мнтинrот би о и, што е уште 
излегло со rолеl\П1 ба л масовно посетен Н иво итн. рања, се почитувало Турск~то ~а~~ 

Во една друга авгус~ се вели: вест, емитувана од Софија на 22 

" офија, 22 август г ти што живеат во Буг~р~а рупа македонски личнос-
тетот и упатн повик до Ј ~ржа состанок на коми вети во странство, барас~те акедонци што се наста: 

отпомогнал и фи-нансиски би Ј·а п Ј и од нив пари со I<O 

r~итет подготвува упатување ен:еволуцијата. Овој ко
Р е се обиде да ги посети ш федна делегација што 
,лади и од нив да поба е овитс на свропскнтс 
ропските сили во ра да интервенираат . На секоја рев~~~за _на, Македонија." каЈ ев-
~~~~~;;:а '~в~~о~екаоја r;~:o:y,~~ja п~,тr:б:~~Р~~~'~ЈI!јални ли • првенствено да го тс на својата борба Н големите сили, за цс-
кон оваа · ие неr.-Iаме што вест во врска со б да додадсме 
рсволуционери иако и арањата на максдопскитс 
желе да послУжат за цс~аlрите и информациите мо-
т. е. да не 1 што не бпл - послужат за е македонски 
донска држава Ва создавање автономна доаѓа од Соф;1Ј·а жно е, меѓутоа, во оваа вест мак~соста , тоа што во н , КОЈа . нокот го одржале r са се одрекува дека 
веат во БуrариЈ·а" "ll акедонскн личности ш р · , со што се то жи-
ИЈа жинее н една д г ~ризнава дека во Б га-т. е. Максдонци. Ова ~уе а нацир, која не е бугар~ка 

донците да бидат нареч~~~~~ oii: повеkсто случаи Маке: 
и ве~а да е објавена токму ода~едфон~и а пс Бугари, 

нтересна вест е б. о ир. 
во која се велт!·. о )авена од СофиЈ·а на 30 август, 

"Софија, 30 авгу rарските труш! да ст. б- Владата им нареди на бу-
цел востаниците сора отуваат со турскитс сили, со 
Македонија." да се спречат да се префрлаат во 

Оваа вест го одразув од Турците, страв што а стравот на бугарската влада 
натерал да б владеел меѓу Бу б ' "сора отуваат" со Т . гарите и ги 
орат против Тvрците урците. Значи, не да се 

- ' туку со нив да соработуваат, 
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со цел "да се спречат востаниц11.те да се префрлаат 
но Македонија". Каде е тука солидарноста со воста
ницнтс, н:адс е туi<а фалсњето на бугарското раковод
ство дека на макед онските востаници треба да им се 
пратат 100.000 до 200.000 бугарски бајонети, со цел 
Максдонци7с да се ослободат од турскиот јарем? Каде 
се тука симпатиите на бугарскиот народ спрема маке
Ј\Онските ностаници, кога тие симпатии вака се пре
даваат? јасно е J\el<a од ветувањата на бугарското ра
I<оводство за исnраl~ање братска помош немало ништо. 
Како "ослободитсли" на Македонија, Бугарите отишлс 
толку )1алску, што дури и соработувалс со Турците за 
Ј\3 спрсчат револуционерните Македонци и други да 
се пробијат од Бугарија до Македонија, до борбените 
попришта на Илннденското востание. 

Од погоре изпесеново јасно се гледа дека било 
праЗНО ветуваљеТО )1СКа на МакеДОПЦИТе, ШТОМ ке ПОЧ· 
не востанисто, ве)1наш l{e им дојдат на помош Бугарите со своите "100.000 до 200.000 бајопети" и брзо "ке 
1 п разбијат Турцпте. Очигледно е дека целта на Бу-
1 арите била следнава: Македопците само нека го за
почнат востанисто, а потоа l{e видиме. како што се 
гледа од цитиранава вест, Бугарите ги оставиле Маке
допците на цедило и дури пактирале со Турците. Со 
ваква такrика на доведување во заблуда, Буrарите че
сто се служеле, п таа станала нивна вообичаена прак
тика во надворешната и внатрсшпата nолитика. 

Следпата вест е интересна по тоа што поi<ажува 
Ј\ека и на Турцитс им се случувало да заборават дека 
нема да прават разлика меѓу Бугаритс и Македонците, 
а и по тоа што се заканиле дека ке Ј1 објават војна 
на Бугарија ако таа не престане со тоа "директно или 
индиректно" да ги помага востаниците. Веста гласи: 

"Истанбул, 31 август. -- Кружат rласови дека Ви
сокат~ порта упатила до бугарската влада нота во која 
се заканува со објавување војна на Буrарија, ако оваа 
вистински не ги спречи Бугарите директно или инди
ректно Ј\а ги помагаат македонските востаници." 

На ова, второ барање од турската влада, за кое 
станува збор во одпоснава вест, Бугарите веќе одrово-
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риле, ветувајки дека ке ги спречат востаниците од Бу
гарија илсгално да преминуваат во Македонија и дека 
во тоа !{е соработуваат со турската војска. Но, што 
се о,~нссува до заканите на Турција дека на Бугарија 
Ке i1. објави војна ако оваа на некој начин не ги задо~ 
Боли турските барања, тоа е вест што е дојдсна нешто 
подоцна отколку што Бугарите встиле дека l{e спречат 
на востаниците во Македонија na им се дава директна 
илп индиректна помош. Со тоа, всушност, се подвле

кува она, што веl{с го нстакнавме, дека Турците на
nравиле грешка, па, покрај Буrарнтс, ги споменале и 
Максдонците, пр11знавајки ги како посебен народ, на 
кој му се укаж:ува "дирсктпа или инднрсктна помош" 
од страна на Бугарија. Очигледно, турската цензура тоа 
го пропуштила, а од друга страна на Турците им е 
јасно дека се рабош за два народа, бугарски и маке
донски. 

На крајот, овде за нас се важни уште две вести, 
во кои се гледа како се однесувала бугарската влада 
кога настапила нзвесна опасност за Бугарија. Едната 

е онаа во која Бугарнте се повнкуваа·r на некаков "до
говор" меѓу Русија и нив, а кој ја обврзува Русија да 
Й се прнтече на помош на Бугарија, ако оваа биде 
нападната од некоја трета земја. Друrата вест е онаа 
што Буrарија ја nрикажува како "псутралнап и евен· 
туална ,.жртва" на Турците, кон сакаат да ја нападнат 
Бугарнја, која пак би ја прпфатила војната со Турција 
доколку бпде наnадната, но не сака cal'l,raтa да започне 
"кавга'~. Овде kc п1 цитираме и двете вести: 

Во nрвата се вели: 

,,Париз, 7 ссптемврп. - "Л'тан" ја потврдува вер
зијата на буrарскиот официјален весник "Дневникн, 
орган на министсрот Попов. "Дневник" објавува ссн
зационална вест дека постои договор за воепа сора
ботка меѓу Русија и Бугарпја, чијшто еден примерок 
Бугарија го поседува. Според формулацrште од овој 
договор, Русите ir гарантираат на Бугарија дека во 
~лучај на војна со Турција, Бугарија ке добие помош 
од Русија. "ЈГтан" ја истакнува важноста на оваа вест 
и вели дека бугарската влада навреме !{е објави, како 
последно предупредување до Турција, на каква опасност 
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своите закани против 
. нзлаtа ако инснстнра на 

оваа се ?) 
1
, 31, има ' • <t ( ускиот. _.,, Буt apиJZt. .. ст се вели Јtска " Р . атслот на 

no втор а t а ве П . з и дека пре гсед, а 
посети арн к_ покани д, 

lllll\1Cpa .'1.<1 го ) блш<Zt Ivl. Лаомбс, е го <а по тој 
Фpclllнyct<aтa I епу што го приредува и дсt !Ј~ренција 
п ccтr~yna во ловот . 1' се онржи кон е 
Ј ~nott мсf·у mш нва]цата \:еУI\ИРа проблематнката во 
п , . бро да се прост " 
со н,f'л поЈl,О " Далсчппот Истоi<. аганда 
врск~ сот~·~С:~~/1 с~о гледа како буг~~~~~~т;)~~~~;. Пр-

о прсдупрсl\,увања п . р rспја се об-
се служи со .л.пс е погоnорот со коЈ. ) 1\а биде 
пnто прс}\~П~~-~~~:~е на Буrарнја во сл~чју~~~~с, знаiте 
т~рзуп<~ J\fl и Т Јција. Според тоа, вн , ча. да удрнте 
нaп::lДI-IZ\Тrt од УЈа~е рускиот стап во слу -~ 1t било до 
Т\СК;). l(c ГО про ' r Ј и·а ВО тој MOMCIIT II . ШТС 
~рз Бугарија, а на r~J;,; Ј~о Русија, земја од к~:аrс е 
тоа да влсгу;::Т~~а~увала. Второто пр~:а;~~рс/6стин на 
порано се . рускпот цар, лов 

. · во коЈа оди · 1' учсствува на · , ' ФранцнЈа. _ ател со I<OJ --.е 11 мerv с1Јранцускнот прстссд п~а за ннтимшi разговор -
~ l~c ОВ0Зi\·1ОЖИ прi1ЛI 
што 1 можноста 
чвајцата дрлшвниiџ. Авас е посвстенсt .на и·а, 
, Ell''" друrа _вестl\~\ојна меi-у Бyrap_rчal, и ~ZР~~~:е-

цен 1\3 1\0JI\C БугарнЈа <С · 
еден ~ , na пpZIIШl.ЉC I<:l.KO. ) оа зборува н 
па се постаt.у а евснт\rалпа nо]на. За т ;п.а Во всста 
сува спрема та, . , т; во бугарската вла, . 

Т на ВО]СК3 ' 
мпни.стсро ' то)·нн нзвеш-

всли · Во веродос се . . 7 ссптсl\-ШРИ. -- та на владата, Со<\ЈиЈа, 13 седница ' 
" Варна се nслн дека l е 1\ОТ во Ексиновrрад. 

таи ОД ~ ' ЈЖЗНЗ ВО дворе ОЈ\ЛУЧСНО 
која неодамна ~с~вl\~то' на кнезот Фе~[(ИН~Н~~то ro има
ПО'\ прстсснате астапvна сrаво . з 

Бугарнја н натаму да го з~ at; сТо за Maкcnoi-ПtJa и Ј\:. 
е .) ~cet·a no однос на прснп, ~ечн она што би можеле 
ше ll · 1\·lcpt<JI да се спр то на нсутр;"л· 
донесе строrи ·~<О крЈлсље па право 
а се нротолкува 1\.~-~ . 

·:~'ост OJt страна на Бу~арl;~· от за војна се нзјаспнл nп~~-
С елн }l.CI<a ми.IИС р. Т . истакнал }l.CI<a, р , 
е n бјавР во)па. ОЈ orpol\HП1Te 

тпв ипе~атаод~~е~'~ао м~ж.ност д~ ги. но~~:~е~~Јуrа страна, 
шiежсс1 вот на војна, а Буi ариЈа, 
трошоцн на ед r.з 

б' 



дека нема корист од што rолемите сили невоg~у'!'ен судир со Турција, за-
на своите победи да и дозволиле, благодаренис 
оа , стекне некои т , ако Турција Й о б 'ави в . предимства. Меѓу-
можела наполно да се Ј од б ОЈНа на Бугарија, оваа би 
дувањсто на отоманските tани и да го задржи напре
нови, т. е. додека буга ск или В? тскот на пове]{е де
зирана, за што се потррб ата ВОЈСКа не биде мобили-

е ни околу Споменапtот м петнаесет дена инистер до · гаш не би Й објавила војна н да~ дек~ Бугарија нико-
това да го прифати предизв а ypiЏIJa, но дека е го
доведе до судир. икот ако отоманската влада 

Сакај!{и да даде доказ за бугарското кнежество ~ирољубивите цели на 
сад . , владата ke ре . на состоЈба во Софи'а ши да обрви оп-
полис (Пловдив), штом Ј]{~ ~~ргас, ќустендил и Фили
па немир во пограничната об забележат првите знаци 

ч ласт. 
леновите на владата оче кар и со задоцнување да о. куваат големите сили, ма-

шањето за Македон : д Јдат до заклучок дека пра ИЈа не може -интервенција." да се реши без нивна 

Оваа вест мошне · можела да води војнаЈа~;~т::::I;:жува. дека Бугарија не 
тоа дека тоа го знаела и по урциЈа. Го покажува и 
и во Врховниот комитет на rЈ'ано, кога во Македонија 
со седиште во Солун се акедонската организација 
ри, кон на м:аксдонсr~ите Ј~~~илтрирале бугарски емиса~ 
п~скоро" да дигнат востани:ници им советувале ншто 
.. ke скокне на помош" ' б а дека тогаш Бугарија 
брзо ~,Ке се прссметан ~~ д;ка yrapcr<aтa војска мошне 
га~и ke се покажат преслаб:рцитс. Сега истите тие Бу
цир. Бугарите, понатаму тв да водат борба против Тур
кога би можеле да ·а , рделе дека би биле сре!{ни 
политика спрема ТурЈ . продолжат својата досегашна 
став ЦИЈа, значи · спрема ТурциЈ'а - СВОЈОТ неактивен 
"ТР - и така да 0 Ј алност на Бугарија" а н п стиrнат оваа ,,не-
како закана со војна про~ив ~ би~е оквалификувана 
да, исто така, иетакнувала урцир. Бугарската вла-
утралност и дека не м дека :аа има право на не-
одземе. оже НИКОЈ тоа нраво да Й го 
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Спорсп тоа, целта на бугарската буржоазија била 
по секоја цена да прсдизвика војна, но војна во која 
не бп се борсла таа, туку Македонците. Со тоа, Буга
рнја бн поt<ажала дека таа не ги држи во своите рац~ 
снтс "концн на nојната и на миротн, п а, слсдствено, 
н н<~ т. н. рсформи во Македонија. Таа сакала да им 
покаже па голеТ'Iппс снли дека има блиски односи со 
Ј\1аке,f1онците, l<ОИ се "истон како н Буrарите, дека по
лага право на)\ f\.1ан:едонија и дека Буrарија е всушност 
nиспtнскн наслсдник на турскиот суверенитст над Ма-
кедонија. Бугарнја, пак, на Максдонци:тс би сакала да им 
покаже дсн:<1 без нејзина помош нема ништо од осло
бодуn~љсто од Турците. дека Внатрсшната македонска 
рсволуционерпа организација е некое "недоносче" и 
дека, поради тоа, Македонците мораат да сметаат на 
.,природнапtн noi\-IOШ од "своите браl~а~~. т. е. Бугари:те. 
Според тоа, во иднина треба да се води сметка за тој 
факт н да не им се препушта судбината на Македо
нија на ,,разни рсволуционерин, не водејКи сметка за 
Бугаритс, за расположението на "своите бра]{а" Бу
гари. Според тоа, во иднина, како што сметала бугар
ската влада, не требало ништо да се презема против 
Турцијrt на своја pai<"-, а nритоа да не се сфати дека 
се завнсн од Буrарнте и од нивната "помош~~. 

I3акпнтс и слични пзмами на бугарСI<ата буржоа
знја во OJ1IIOC на МdксдошЈја станалс рсчи:си правила. 
Бугарската буржоазнја го убсдувала целиот свет дека 
тоrаш ког<~ се зборува за Максдонцитс, всушност се 
работн за Бугари. Првата изм:ам.а се состои во тврде
љсто нека Македонцитс се всушност Бугарп. Бугар
ската буржоазија, пмсно, Ке ја измисли: приказната 
дека Макс,понцптс, откако го зеле името на територи
јата Макспопија. се нарекле себеси Македонци и дека, 
боже". се борат за "основање автономна македонија". 
но ;rт.ска шrol\-I l{c го добијат тоа. веднаш ){е оптираат 
з~ Буrарија". Според тврдењето на бугарската буржоа
зија, тоа го правеле да ги измамат српските 11 грчките 
националисти. кои ке номислат дека се работи за Ма
кедонци, за група луѓе кои не се сметаат Бугари. Срп-
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скитс и грчките националнсти Ке помислат дека во таа 
~,I\·Jaca" луѓе, кои не се сметаат за никаква пација, 
можат да создадат ваква или ннакnа пација, l~c поми
слат дека е тоа маса што може да се ,,1\IОдешtра" по 

желба, во состаnниот дел на српската ЈШН на грчката 
нација. 

:ГVlеѓутоа, позната е дека Македонците, I<ако такви, 

им се спротивставувr1лс на Бугаритс уште во мпнатиот 
век, т. е. тогаш кога српската соцпјалдсl\IОI<ратија била 
во поној или воопшто не постоела. Го вс:шмс ова по
ради тоа што бугарската буржоазпја всl{с постоела, 
а во српската социјалдемократија ја глсдала онаа сила 

која од "безоблична маса" (станува збор, нсушност, 
за 1\!акедонците) сакала да направи Србп н да им ги 
спротивстави на Бугарите. 

Македонците, како нација, на меѓународната сцсна 
Ј{е се појават кон крајот на Втората светска војна; то
гаш е признзто правото во nоппсот на населенпето, 

кој го организира Отечественпот фронт на Бугарија, 
1\1акедонците во Пиринска Македонија навистина да 
се декларнраат како Македопци. Но, така се дскларп
ралс и Македонците во Австралија, во САД и Канада, 

!<ај-годе и дз. Иi\"Iаат македонски цркви и свои свештс
Iпtци, кон дошле од Социјалнстичка Република Маке

донија. По Втората светска војна, Македонците шнасtт 

десетици цркви во сите овие зеЈ\1јп на Запад. 
Бугарпте во тие земји, пред војната, по)'{иrалс црк

ви што ги викалс буrарско-максдонски, но денес тоа 
не можат, зашто Тv1акедонцитс не влегуваат во бугар
скн цркви. l\'Iefyтoa, 1\Iакедонскитс цркви во тие зсмји 

ПI посстуваат Македонци со nисоко развнена национал

на свест, големи македонски родољуби, кои ИЗ!I.аваат 
свои, македонски весници и литературнп списанија. 

Поинаку не стојат работите ниту во земјите на 
Варшавскиот договор, каде што Бугарите би можеле 

да имаат поголсмо влијание. И таму Македонците од 

Егејск:1 Ј\riаксдонија, кои во тие зеl\тјн се имаа населено 

по падот на гра:ѓанската војна во Грција, останаа она 
што беа. Македонци. Нивните деца ја посетуваат Соци
јалисгичка Република Македонија и учат од учебници 
што се издаваат во Скопје. 
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иодот меѓу двете светски 
Но, да се вратиме на пер бора за политиката на 

. ажеме неколку з ~ ' . " " во 
ПОЈНИ 1_1 да К 1 П ед се, бидеЈЌИ спагаше . 
Буг<1рнр ОЈ~. тоа np~~1~;зr ·бија војпата, во неа се nоЈа-
1·рунатf1 зсМЈН UITO Ј' , ~ајблискитс зсмји-победн:ички, 
т:н рсваншизnм против неслагање со одрсдбите на 
вп прn ред т<ако зн~ наз со кој земјите-победнички 
мнрот заклучен во. ари r:.тир и за територијални про
ПI ЈЏП<ТIЧ::а<1Т услоnнтс за 

r.тетн1 на поnосоздаденото Кралство 
Бугзрија, во однос С~овенцнтс, подоцна Јуrосла~ 

на Србитс. Хрв~тите и . што крајна цел беше РУ 
nнi<1, подешс ношпш<а ч~~'1 самата Бугарија да е~ про
шсљс на таа Јl:ржава. со ц ашна велпка БvrариЈа, со-

чиците на некоr, ~ ~ ·а оп-
ншр11 до rpa.- ' ф е <ИОТ мировен договор, КОЈ е 
здадсна со Сансте ан I Македонија, од Косово и р
,Ј,а){аше поголс'Ј дел од . беа формирани чети 
· тоа во Бугарир Ј сла 
бнја. Поради М онија Се смета дека уго -
што опсрнраа во акед . 16 000 жандарми за да 
~~ија о,nвоила 15.000 ~д ~~~~=~ on~te чети. Меѓутоа, та~ 
t е бори во Македош-1Ја нив туку и против се 
()орба п е е водена сам? ~~~::~е к;;<О "бугарофилско", 
што :;о стара Југослави:Ја политичките репресалии ги 
тZ"LJ<a што последиците од 
сносса I\1т<сдонцЈпс. о формирањето и уфрла-

Една околност n? врск~ е едонија веl~е споменавме. 
нЈсто чстн од БугариЈа в~ а ак Стамболисi<П, кој, како 
Политпкат~ на Алекса> д' Р ада од 1920 до 1923 го
нрстссд3тсл на бугарската вл~а 'нема претспзии спрема 
·rина изјавуn!1ШС дека БугарИЈ без 'крчмар. Се покажа 
1 '· • оа е политика нета 
f\'lаксдоннЈа, а т -. Стамболискп беiпс npepa , 
псt<:з таl<:mпа uнзн]а на . беше nоснлна и со про-
.. "... ·ата бvржоази]а · . б р!! 
'':.-\IJIТfJ u'rгapci"~ ' ~ 1923 година р со о 
··" · ржавсн удао Ol\ б 
rl"~аi.Ј.ШСТИЧКИОТ Д • СТ~Ј\'lбОЛИСКИ беШС у JICI-1 

' оде 1<а самиот "'' · 
негов<tта вл<lСТ, д -
по тој прсврi-1т. врска со nолитичките уби-

Ј\р,та околпост беше во тие убиства беа Македоп-
" " БутариЈ· а; жртви на вЈrатрешната 

ств;t . о говорни функци:и n? ·' . _ 
тт Iпто зазсмаа од на О]ЈrанизациЈа. На тоЈ на 
· а ]Јеволуционср ' ~ б ш пстак-
fу1аi<сдонск, политичi<И у иства I-' ' 
чнн. преку организирање 

87 



нати Македонци, бугарскиот двор се ослободи од голем 
број македонски личности, кои .можеа да ги поведат 
македонските маси во борба за ослободувањс на зем
јата. Тие убиства се случуваа главно во Софија, пред 
очите на бугарскиот двор, кој ништо не презеде да ги 
спречи. За овој масакр на Македонци во Софија збо
рува и Ангел Динев во својата книга "За политичките 
убиства на Македонци во Бугарија". 

Одделно внимание привлекува прашањето што го 
споменавме во почетокот на оваа кнпга. а тоа е: од 

каде во некои текстови на аrенцијата Авас и на весни
кот "Ел дија" називот "Бугари", кога станува збор за 
Македонци? Го наспомнавЈ\·Iе и тоа дека тие ТСI<стовн 
доаѓале од три земји: Турција, Грција и Бугарија, а 

дека другиот свет зборувал за Македопцпте како за 
Македонци, а не како за Буrари. Па и во теi<стовите 

од овие три земјн понекогаш Ке се појавн и називот 
"Македонци" било тоа да го пропуштела цензурата или 
поради некои други причини. Во еден дел од тексто

вите од овие земји се зборува за "Македонции. за "маи 
кедонско востание~~. за "македонски револуционерин. 

за "револуционери:н за "христијанско паселение'(, за 

"македонски востаницн<~, за .,македонски револуцио

нерен комитет", за "христијани", за "македонска дело". 

Меѓутоа, постои објаснување за тоа зошто нази
вот "Бугари" во многубројни текстови се користсл за 
Македонците. Објаснувањето се состоп во тоа што Тур
ците ги трупале во ист кош и Македонците и Буга

рите, бидејки и едните и другите барале да се одде
лат од Грчката патријаршија и барале богослужбата 
во црквите и сите верски обреди да се одржуваат на 
словенски јазик, а не на грчки јазик, што ниту Маке

донците, ниту пак Бугарите го разбирале. Со оглед 
дека таквата бенифиција во црквите да се употребува 
словенскиот а не грчкиот јазик, ја барале и Македон
ците и Бугарите, а Турците и Грците биле тие што ја 
давале таквата дозвола, овие и Македонците почнале 

да ги викаат со едно ш1е - Бугари. Тоа би можело 
да биде објаснувањето дека Грците и Турците сите 
оние што барале да се воведе словенскиот јазик во 
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ги викаат со исто име, Буrар~~ 
црквите, nочнале да ro разликувале македонски 
тие, имсно дос:а тешко се впуштале uo анализира~ 
од буrарскнот Јазик,, а не. нации. Таа збрка во на 
њс н:l разликпт_е меrу две;е 
зивот Буrаритс ЈЗ користел . е биле мешани со Буrа
. Меf·утоа, Макед~нците н <ористелс услугите на 
рите во другите зсМЈИ, што ги I . об 
сервисот Anac. . бугарската буржоази)а -

Една друга приказна на овек иако себеси божем 
·аснува зошто македонскиот ч -ек~ е Македонсц а не 
~е сметал за Буrарин, тврдел р~и од бугарската страна 
Rуrарнн. Тоа е затоа"-- се ~~алутат'~ српскнтс или грч~ 
- за да не се "сетат или ·~а тврдат буrарскитс рако 
кнтс пационалисти. Ете зат ч~вск всушност се сметал 
~одитсли - македонскиот е~ 'како што се nскларн
себеси Буrарин, а не м~::~;~н~цо~ живеел во заблуl1.~ 
рал. Ако е таЈса, тоrаrп ажпо се претставувал пре 
FO врска со своето поте~~~,н~лиети, rи мамсл и ги ЈЈ.~~ 
српскпте и грчките н~ ~аради приклучуваље кон "ма~-
жел во нсзнаење, а се ребни тешкотии н без еве 
ката Бугарија", без непо:r од страна на српската иЛЈ1 
туална воена иптсрве_пци]а 
на грчката буржоа.~;1Ја. <BI! објаснувања. се губат од 

Меѓутоа, дава) <И та~ македонскиот народ не мож~ 
вид некои елементи: дек себеси и друrите, постоЈано n~ 
непрсстајпо да се лаже знае од каде е н К<lЛ.С оди. 
)кнвее во заблуда. дека ~-IC осп~ор)rва и фактот дск3 Ј\1а
Тсзата за I\'1акедонцнте ЈЗ ст анство н по долготрасн 
ксдонЦ!lТС што жtш.сат во р и САД и натаr.-\у се чуr.
прсстој во Лвстрашча, Кана~~1е МаксДонци што жипеат 
ствуваат I\tlаксдопци. Па н .О н натаму се чувствуnаат 
во нсточносnроnскитс зеМЈИ~шната пропаr<1нда која со 
''акедопци, наспроти спрот ата нартија Hf-1 Грција 
.:1 Комунистичк~ ' ма 
години доаѓаше од б Максдонцитс во Пиринска -
н на другите. Пос~ но, истративните забранн. и на-
ксдонија. и покраЈ админ онци Сето ова го ,nсмантира 
таму се чувстnуваат Маiсед Мак~донците да се најдат ~о 
тврдењето дек~ е доволн~, нодразбирајки ја Бугари)а, 
. ослободената татковина , ·ата го подразбираа 11 де
~одека за uреме на оку;:р;:~орнја под бугарска окупа
лот од југословенската 
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ција - na да се чувствуваат Бугари. Факт е, исто така, 
дека при пописот на нассленисто Максдонците во Пи
ринска 1\1акедонија, се изјаснија како Макел;онци, а не 
како Бугари. 

• 
• • 

За улогата на Србија и на Грција во Илинденското 
востанис Ке кажеме значително ПОI\1алку отколку што 
рековме за улогата на Бугарија, поради простата при
чина што во ссрвисите на Авас нi\1ало многу повсl~е 
информации од Софија отКолку 011: Бслград и од Ати
па. Овдека ние се заннмаnаме со известувањето на 

Авас, односно на "Ел дија'', а не знаеi\Iе каква и колку 
С'ила обемна дипломатската прсписка што ја водслс 
Бслrрад и Атина со своите; пунктови во 1\1акедонија. 

Не нн е позната ни тоа какви активности во тоа 
време се одвивале во Белград и во Атина, и каква била 
(.рnската и грчi<ата пропагандна дејност во самата Ма

кедонија. Знаеl\1С дека н српскатз н грчката држ~ша пра
Ј~алс свои свештеници и учЈ:псли во Македонија, кале 
што нспраКале и свои вооруженн четп, и дека на ол
делнн i\Шадн Македонци, ученици, им нуделе српска, 
пдносно грчка стипендија, очекувајКи дека тнс еден 
;::rсн Ке влијаат врз тоа Македонија пошпички да се 
ориснтира спрема овие земји. Но, ова го дознавме од 

македонските историчари, а не од Анас. односно ол; 
.. Ел цнја". 

Овде Ке се задрЖИЈ\'lС само на оние информации 
rпто потекнуваат од главните градови на овие земји, 

од Белrрад и од Атина, иако Ке мораме да признаеме 
дека веститс од Грција доаѓале и преку Солун, дека 

информациите што се однесуваат до Србија и до Гр
ција доаѓале и од другите европски центри. 

Што се однесува до Албанија, за неа нема да збо
руваме, не затоа што Авас не пзвестувал за неа, туку 
затоа што политичките кругови во Албанија се опре
делувале де за едната, де за другата страна, што мо

желе тешко да се уочи кон која земја или кон која 
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Во секој случај, кај Ал-
се приклонувале. во нивната оnре-

група земји играла голема улога Токму поради 
банцнтс верата Илнндснското настапи е. извсштаите на 
l\слба спрема ·асно - барем според -е политичкн 
- што било не)' дат тогашшл k' - се • о а олитика во накУСО е 
А вас - каква п да пишувамс, туку Б -рад и од 

тоа нема . ал од слr .~- ' 
кругоnи, за ~ о Авас ro Јавув 

на тоа u.tт 
задржиме чки превира-

. ало полити 

Атин~~ Србиј,~в~' l~I~OГ~~;~~~,~~ на ов~I~л з~~:/:таб'~ое ~~~ 
љ<Ј. и тоа та с1~е наклонсти кон ре ; особено сим
М<:\Л:КУ нлн п~в тоа таквитс nревираља, ~екот на Илин
!"'СЈТ.ОНИја. ТV1cr~ 1\';~н:едонскиот народ восен израз во всс
патинте спрсм" оаf'алс до цело . можсла 
дснскотоАвостш~1;1~{он~а~оа што таа аг~~~~:;1а .:~1сс ннфор-
тнте на вас, I1a не Й биле прис ( а односннвс 

\<1 стиrне, на чсло н~ 
секаде l ~ поради тоа што ~ Тие влади. освен 
мацин, било сакционсрни nла_дн. не дозволувале 
Ј1ржаuи стоелс ~е над МакедоНI-lЈа. па о;о"·шксдонската 
тоа, nретсндираЈраз и да земе замав пурв~лс снмпатин 

·де до из ' 1 одrлсд " Б на Ј\ОЈ " на маспте, кт - та вест од Јел-
располо}~но~~снското востанис. Првз~ рсаКЈ\ttонсрнЈtот 
спрема ЛЈ1 овие снмпатнн, но и б ·а. 

борува за 1 во Ср ИЈ · о-град з шниот реЖИi\ фнскуваа мн 
карактер на то[~ август. - Властите коннтс рс'Rолуцно-

.Белград, . ( Iснст за максдон:ск 
' сриЈаЛ нat~-

I у БОСН 1\'iaT ~ бО\1УН3 за 
" Белград се з . 

нери. втората вест од . о МакедониЈа во 
Уште во а peuoлyi\11JaTa в 

!Mo~Kll• . 
позитншн ското востанис. . на 23 овоЈ 
текст на Илин~~н август. - Во овоЈ ог~а:~за H":l Макс-

. Бслград, олем митинг в 
, k< се одржн г . ~~ 

месец. -е иrнаа на ору}КЈС. неrодуваљс по
донцитс, коп се д од Атина се изразува о борбпте во-

Во една ~ес~тсти што се нанесенr-~-1: rрчкат:i\ влада 
ради rолемит ево а кои: Й дале поводлемитс снлн: 
цешt Ј!О Круш ' ретставвикот на го до голсмите 
~\а се обратиzдоо :Вrуст. - Владата уп;:у"рцитс во Кру-

1\1 ина, · вели дека вла-
сили" rrрстставrп~;?о r~~~~~и \~yKJt, црквr1 и ~ч,~rлиште~.. 
шево запалнлс - ади овие nустошснн . 
l,ата протсстпра пор 9l 



- -
. Грчката влада ов е . 

~а другото што им дпри~~~~атно, мисли на куките и 
рците, зашто тамv Г о на Власите а денес исто таrга ~ ~ рцн и нсмало БI!ЛО ,б I_-Ie на ' . малцинс в · о ичаЈ а се с~етаат како делови ~д а~а да се присвојуваат, и д: 

. како, Власите ста БОЈата нација. 
Јнато. Единствено ни е нале Грцн: - тоа не ни е по дало по позната ш . -т вод нз Грцrпс Власrп то вероЈатно и им 
от дека тие не се од слове е да ги викаат Грци, фак-
му Власите во Круше нско потекло. Меѓутоа 
~~е~~ на Илинденскотов~о~~а:.,~желс мошне доброто~~ 
на пу Гули, кој бил Влав . д~ се присетиме само 

та на мак . но КОЈ се б во таа борб~донските револуционери и хро~берл на стра
'Ќ " · о загинал 

е пренесеме три од Белград во телеграми на аген . спрема М~кедо~~:Ја се ~оrзразени симпапште :Ј~~~Ј· ~вас нува збо · едната ол т рад тv Р за одбивноста на Б . ис телеграми ста-
- рскиБ режим. Овие телеrрам:лград спрема тогашниот 

" елград, 3О авг е гласат: 
лем митинг и у т. - Во ОВОЈ град 
повикува да и:т:r,с:~:,~;а Р:~о~;~ија со коЈа 

0

в~;::а г~~ 
"Белград. 30 август - Н за на Македонија." 

во поnладневнитс часов-и а митингот кој е одржа литичари - го осудиЈ·а , говорниците - повсКето н Б сегашниот по-
о " елrрад, 31 август - турски режим. н 

д броволци, вооружен . Две. сте српски гра. во м п и опре гани-
акедонија, за да се бо ат мени, тргнаа утринава 

е Овие три вести ја пока~у протпв турските трупи." 
ката расположба на Срб ваат не само промакедо ваат нашата тез ите, туку и јасно . нбугарско - в а д~ка !Ј.Осташrето било ав Ја потврду-

о ОВОЈ, втори:ов сл 'Ча. тохтоно, а не 
, , , зашто токму по а ) Ј, Србнте не би ни 

односи со Бугарrпер дн Македонија п не биле 

- - - -
8. САМОБИТНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА 
НАЦИЈА И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

Денес не треба никого да убедуваме дека посто
јат македонската нација и македонскиот јазик. 

За сите научни срсдини македонската нација и ма
кедонскиот јазик се неnобитни факти. Ние мислиме 
дека е од големо значење дека токму научните центри 
RO зсмјитс па Варшавскиот договор ги прифатија ма
кедонската нацнја и македонскиот јазик наспроти не
оспорното Gугарско влијание во тие земји. 

Некои манифестации на ова признанис во земјите 
на Варшавскиот договор ние веКе споменавме. На при
мер, нишувањето на СоветСI<ата енциклопед:ија од пред 
Втората светска војна. Исто така, споменавме дека Ма
ксдонцитс што живеат во западните земји, како што 
се Канада, САД и Австралија, не само што се чув
ствуваат припадници на македонската нација и на ма
кедонскиот јазик, туку подигнаа многубројни цркви и 
повнкаа свештеници од СР Македонија. 

Овојпат нема да правиме историски осврт, вра
kајkи се назад се до царот Самоил. ќе споменеме само 
дека проф. д-Р Стјепан Антољак, инаку по народност 
Хрват, го изјави следново за "Нова Македонија~~ (од 
29 март 1986, стр. 5), по повод излегувањето на својата 
книга "Средновековна Македонија~~. која ја има напи
шано заедно со д·Р Бранко Панов: 

,.На пример, престојувајки во бројни архиви, во 
потрага по извори, утврдив дека уште во !Х век во 
многу документи едноподруго се менуваат имињата: 
Маке;~онци, Бугари. Значи, уште оттогаш постои оваа 
разлика." 
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- - -
Д-р Стјепан Антољак корисш архивски податоци 

uд IX век, кои јасно докажуваат дека во тоа време 
живееле два народа, македонски н бугарскн. Според 

тоа. смсшно е кога една делегација на бугарското ра
ководство докажува дека во средниот век постоел са

Ј\10 еден народ, бугарски, и тоа го прави прс)\ наша 

1\Слегација, која е добро запозната со историјата, па 
и со онаа средновековната, за што јасно зборува 11 

цитат9т од д-р Стјепан Антољак. Сепак. добро би било 
- доколку не е тоа досега сторено - да "" се даде 
на македонските историчари написмсно она што бу
гарските делегации го зборувале за средниот век, за 
постоењето само на Бугари, а не и на Македонци ~
податоци од средниот век со кон бугарската дслсгацнј<l 

манипулира и паѓа во еуфорија. Максдонскитс нстори
чари, во тој случај, бн располагале со докумснт што 

покажува дека тезата на бугарското раководство има 
полна слаби места, кога се обндува да докаже дека 
македонскиот народ никогаш не постоел. Научните ндо
казп" за таквата аргументација не треба ШI да се поби
ваат, македонскиот историчар бн можел са!\·1о да се 
насмее над таквата аргументација. 

Бугарските раководители изнесуваат такви неумес

ни тврдења, што човек мора да се запраша - дали 

тоа не го прават поради целосно нсзнаење, задоени 

со невиспши и митови за Македонија и за 1\1акедон
ците, кои им ги осташrла во наследство бугарската бур
жоазија, или пак не се тоа едноставно симптоми на 
империјализам спрема една туѓа тсриториЈа, симпто
ми што бугарското раководство се обидува }1а ги при
крива со разни r.-ппови и фалснфикати? 

Кога во Бугарија I{e почнат да се јавуваат се поиз
разити знаци за капнталистнчки начин на производ

ството, тогаш Ке се појават п зн:1цн за освојување нови 
пазари, кои би биле потребни за пласман на бугарската 
стока и за купување суровини за бугарската индус
трија. Тогаш доаѓа на ред и Македонија како нов па

зар, но тука е внесен и "националниот момент", т. е. 

Македонија е барана, како да е таа составен дел од 
Бугарија, како да живеат Бугари во Маке}1онија. Кога 
тоа ке го видат македонскитс патриоти, се спротив-
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. . о раскин" меi·у Бугарите 

стануваат, па така ke ДОЈде д ~а се чудат поради тоа. 
t1 Македонцитr. Бугарите !<ако . 1 објаснување~~ за 
а буржоазпјата всдпаui ke наЈде .т "е" во тоа што 

1"" елнкосрпското влизанн · k' 
тој сvакт во "в ориле Македопцнте ве е 
Беликосрбнте божем ги наговБуrари туку како Маке
р,а не се дскларираат каl~~тат ~а ~еликосрбите, да се 
донцп, та еден f!.CH, по д 'ак буrарско раководство, 
проrласат за Срби. Новото, п н; српсt<ата социјалдсl\·10-
овој раскин Й ro припишува ~ 

кратија. б га ско раководство ги 
Очшледно, овде новото . у i:те На српската со-

нзмсшало nосл~диците -со nft~~1::~н ва . некоја активност, 
I\1Iјал}1емокраПIЈа тоа и пр уда дејствува Сvдирот 
пред таD- )Џl. се nојави и почне с-~а Ј13 го пРсДизвика 

. М нц1пе и Бугаритс н- ' .\-lСГУ аксдо - . ко·а н не nостоела, туку 
никаЈша соцнјалдсмократир, о~~ Inтo Македонците се 
суЈ\ирот 1{е настане поради .т дсi<а не се чувствуваат 
чvвствуваат каi<О друга нацир, . поранешна активност 
Бvt·арп. Навистина, постои некоЈа отекпува од велико
вО однос на fv1акедонцитс, ;оп;~~: социјал~дсмократиј~. 
српските кругови а не, одм:кедонците и Буrарите веkе 
Всуnшост, судирот меrу се ·авуваат великосрпските 
постоел кога почнnлс да Ј eit сакалс едноставно 

п'l!!ЦПТе на TJIC ИД - ' идеи, н заста r • ен ен Македопците да rп 
да го пrкорнста1 со цел ед З д !I не вЛitЈ·аат велико-

сваЈ·а страна нач-, 
прнвлс~шт на ' ~ · одделат од Бугарите, 
србитс врз Македо_нците ~~Н!~с туку целта на велико
зашто тие бшrе веkе одде ' ште да го продла
србитс била тој постојаН расцеп у 
бочат. сниците и Буrарите и. 

За тој расцеп пиtu~ваатt:Ј.~ ~~е статпјата на буrар
во продолжение, ние Ј3 ЦПI р, Рачов Славсјков обја-

~ и писател стко ~ , 
скиот ношш,Lр ~ сникот Македонија", а под 
всна во ,1870 rодана во ве н Во статијата на П. Р. 
наслоu Македонската прашање 

' . " _ · другото се вели: 
СлавСЈКОВ, меrу , ашање излезе на видс-

"Најnосле македонската Впр Ie на)·nосле зашто 
· и во печатот еЛИI\' - ' к 

лина и се по)ав ' ;,. Ние го слушаме вс е 
тоа прашање не е нова раоота. рава на некои Маке-
од пред десетпна rодини од ст ' 
попцн.~~ 
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П. Р. Славејков вели дека отпрвин луѓето "не rи 

сфатија премногу сериозна" тпе прспирки од 1\·шадите 
македонски патриоти и продолжува: 

,.Така и ние мислевме до пред една до две годи
ни, кога новите разговори со некои Македонци ни 

покажаа дека работата не е во голи зборови, туку 
дека се работи за идеја што мнозинството сака да ја 

спроведе во живот ... " 
Ова се зборови на П. Р. Славејков за прашањето 

дали постојат Македонци. Тој, јасно, тврди дека не 
постојат два народа и дека Македонцитс се всушност 

Бугари. Славејков вели дека не гледа докази за тврле

њето на "македонистите 11 дека македонска нација по
стои независно од бугарската. 

"Македонистите" не можеле да му дадат докази, 
но тие македонски патриоти зборувале со "многу жарн 
за тоа дека македонска нација постои независно од бу
гарската. Иако не можеле да му дадат дефиниција за 
нацијата така како што денес тоа го прават вештите 
марксисти, тие биле мошне близу до таа дефиниција 
и со едноставни зборови го објаснувале она за што на 
11енешните марксисти им се потребни многубројни збо
рови за да ја дефинираат нацијата. Македонците мошне 
добро чувствувале дека нешто ги прави одделна нација, 
го чувствувале тоа онака I<ако што децата не I\-1ожат да 

Ја формулираат дефиницијата за нација, но, мошне до
бро знаат кон која нација припаѓаат. Зашто, македон
ското дете, впрочем како и бугарското или кинеското. 

не треба да се нраша кон кој народ нринаѓа. Децата 
знаат што се, а тоа го имаат научено од своите роди

тели. 

Но, важно е дека П. Р. Славејков признава дека 
.,македонистите~~ рекле дека "мнозинството~~ сакаат пра
шањето за формирање на македонската нација да го 
"спроведат во дело" и дека тоа не се само "празни 
зборови". Друго што П. Р. Славејков признал е тоа 
што има веКе "десетина" години откако македонистите 
сакаат да формираат нација, а тоа значи некаде во 
1860 година. Од последново следува дека почетоците 
на макелонскr.та национална свест треба да се бараат 
многу норано од тој датум. Исто така е добро што 
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· тие маке-ека младите луrе, " 

п р Славеј](ОВ рекол д веk' е десетина години, 
. · пределуваат не 

доrшr:ти"' така се о е да се заклучи дека тие 
nрз основа на ш_то маж иск ено дејствувале во соrлас
Gиле ничие оружЈе, туку!{ .~аат своја, македонска на
ност со фактот деi~а вс е l нека нација се јавила, зна
цнја. Свеста за своЈ~· макед~ српската социјалдемокра
чи, далеку пред ПОЈ~:а~:з~~миле, оценувајКи декаЈ\1~~~~ 
тија. Тука Буrарите б е тие што ги терале . 
скитс социјалдемократи Б ~~ ите и на создавање своЈа 
донците на ра~кин со у р 
сопствена :нациЈа. . аат нослсдиците пред 

Б Ј·а се став · _ 
Ете тан:а no угари -= eДIIa невистинита сли 

ш се дооива L 

прнчините, пз тоrа станите од минатото. 
Ј<а за реалноста н за на XIX век ситуацијата била 

Ако во средниот и во ..~ ана т е. nоинаква от-
погоре опиш ' · била 

таква I<ако што е бугарските автори, каква 
колку што Ј1Снес тврдат ие и по Првата светска 

о Илинденското востан тогаш п 

војна? . Се создала ВМРО (Обеди-
Ситуацијата била в~кв~то треба да ги продолжи 

та) како организаi\ИЈа бодiпелно движење, 
не ' ICKOTO ОСЛО 
традициите на маЈ<едоl во три држави' Југосла-
и тоа сега Ш\ три терн:rорЈк1Iо'·,, меѓvссбно ја подслиле 

· . Грцнр " б ноли-нија, БугариЈа и .БМРО (Обсдинета) тре ало 
Македонија. Оттуl<а, - жави а е основана со 
тнчки да дејс.твува во тие ~~а ш~о I<ОМУШ1СТ11ЧКИТС 
знаење на Коминтсt;тата, :олжни да ја помагаат во 
партии на овие зеМЈИ ~:ните буржоазии. 
борбата против национ та за македонското 

коминтерна 
Познат е ставот на постоењето на македон-

прашање: Таа ro призна:::оат на Коминтерната з~ тоа 
скатrl нади]а Познат е е на посебен, македонски Ја~ик 
дека таа нацнја збо~ува Советската енциклопедиЈЗ), 
{ја споменавме стати]а~а:~ сака овој јазик да исчезне, 
но J1CI<a бугарската др га скиот јазик, итн. . 
)1а биде заменет со бу р В ората светска воЈНа, nо-

Најпосле, од време~о н~в {кое исто така го сnоме
стои писмо на Тра]ЧО о;:-акедонската нација и за ста
навме) за nостоењет~у:~~скиот народ Георrи Димитров, 
вот на лидерот на 
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што ке го цитираме овде (објавен во статијата на Перо 
Коробар, "Нова Македонија" од 22 март 1986, 3 стр.): 

11 Не е доволно принципиелното прашање дека се 
Македонците посебен народ, дека Македонците не се 
Бугари ниту Срби, дека се тие Македонци. Тоа е не
опходно. но, rtедоволно. Максдонското паселсние во 

Пиринскиот крај треба отсега да се подготвува. Треба 
да се работи на културно зближување на тоа населе
ние со населението во Федеративна југославија. Неоп

ходно е широко културно спојување меѓу Македонците 

од Пиринскиот крај и Македонците од Социјалистичка 
Република Македонија. Неопходио е негување на ма
кедонскиот јазик и на македонската книжевпост. Неоп

ходно е Македонците од Пиринскиот крај да се запоз
наат со историјата на македонскиот народ." 

Ете, така зборувал Георги Димитров на оној про
ширен Пленум на ЦК на Бугарската комунистичка 

партија, одржан непосредно по војната. 

Потоа, при крајот на 1946 година, во Бугарија ке 
биде извршен попис на населението, во кој Македон
ците lCe го искористат даденото право да се деклари
раат заправо како Македонци, а не како Буrари. Попи

сот ке покаже дека 70 отсто од населението во Пирин
ска Македонија се декларирало како македонска. Сите 
нодоцнежни пописи на населенпето покажуваат дека Ма
кедонците во Пиринска Македонија се Македонци, а 
не Бугари, се додека еден ден нема да дојде наредба 
од Софија дека Македонците во бугарската држава 
мораат да re декларираат како Бугари. Така, Маке
донцrпе постојано бројно се смалуваат, додека наполно 
не "исчезнат". Во Бугарrrја бугарската нација ке стане 
.,хомогена", ,.социјалнстнчка нација". Наполно е за
брането декларирањето на граѓаните како припадници 

на која било друга нација освен бугарската. Така, ре
комските I\1акедонци во Буrарија ke "исчезнатн, а по
доцна тоа ке се случи и со Турците во неа. Сето ова 
се одиrрува во текот на неколку години. 

Видовме каква збрка предизвика Информбирото 
во односите меѓу Југославија и Бугарија, но тогаш за 
БРП (к) уште постоеше македонскиот народ. Меѓутоа, 
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но и.счезна то-

едонскиот народ. , а со 
наскоро исчезна ; :~акБугарија дојдоа други л:;:;~ бур-
гаш кога на чел ' на БРП {к) се врати. Та-
' ra политнка, то прашање. 
нпn п дРУ спрема македонска а мошне 
)коаската полптпка се одвиваше процесот н БугариЈ·а 

.... наша очи литика на 
~~з~Р~:~нуваљс на национал::~ I;Иое ја викаме буrарска 

ц на онаа политика Георrи димитров 
во пpZtBC ' Така ја викаа и Од без-
буржоаска поЛЈ1Т11Ка. ЕРП {к) во негово врем~. БРП {к) 
и Ј\ругите членоr.и на на македонската наци)а, Ма-

0 признавање . во Пиринска 
рсзсрВl~~т укина" Ј\'шксдонската нацМнЈ:кедонија, тврдејК.и 
првин ]' " во вардарска развила · а потоа и ција" се 
џсдони]а, ' ната македонска на тоа и не 
llCI<a "такаitар~чу~арс~ата нација~~. па, сnо~едшто 'е "ис-
на тлото на . у е тоа наци} . 

)! - а нациЈа. тук . оваа земЈа е 
е. никаква нов ва ЈуrославиЈа, na во на бу-

.... вана '' во но 0 на тлото 
~:з'i:~~~:; македонска нација, б~~б'::а п~отив бугарската 
гарската нација". туку и "во б 

каван то го з о-
нација и др> се разликува она ш нод 

н ожс денес да на што сега, 
е м ската буржоазија од о елни буrарски 

рувала бугар БРП {к) го зборуваат одд содржината, 
закрплата на ~~остојат разлики во а де-
.авторн. Но. ако не чсстсноста и остринат ~ тие 
постојат разлики 1\~?ог~а почесто шtшУваат з~с;~:~~о по 
нсшнитс автори б коаскитс автори. и еди 
се и ноостри од УР' ги разликува. 
тоа може читателот да он известувањето ПZ\ аrен~ 

ак Ке се вратиме к . " со цел на чита 
Ние п на весникот "Ел диЈ а . носната новин-

цијата Авас и е што пишувале од Монте-
телот да му 11~~:~~~;;ј~ 11 односниот вес:~!К Вr~:тин~. не
ска париска со И:линденското вост~ Рија за време 
видео во врска п сдупредуваа дека yra востание и по 
кои друrари ме о ~остание, пред самото твата за јавно 
на Илипдспскот н притисок врз средс нските аrен
нсго. вршсла силе ека извештаите на новt~ изјави од
информираљс "м: б;IЛС полни со ?угарс~рдењето , дека 
цнr! во тоа вре еточности, нред се во т 
носно бугарски н бугарско население. 
во МакедониЈа живее 99 
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Точно е дека тогаiUната бугарска бур>Коаска влада 
била мошне агреснвна, дека просто ги опседчувала 

редакциите на весниците и новинските агенции, дека 

бројни неточности и фалспфикати пуiUтала во светот. 
но ние сметавме дека Авас, по природата на својатеt 

работа, е долЈКен да ги белеЈКи н изјавнте на оддел

пите влади според тоа и на бугарската, и дека, благо
даренне на Авас ние дознавме дека бугарската влада 
зборувала и имала намера за такво нешто во тоа вре
ме. Од каде би знаеле дека буrарската влада толку 
работи неточно претставила, да не бил Авас? Според 
тоа, не треба да му се лутиме на Авас, зашто оваа 
новинска агенција само го емитувала она што бугар
ската влада го изјавувала или имала намера да го 

стори. Впрочсм, така е и денес. Она што, на пример, 

некој д-р К. Палешутски го зборувал и пишувал, го 

одобрувала и Софија IUTOM дала согласност за печа
тење на неговата книга. Инаку, неговата книга за "ма

кедонската прашање" и не би била отпечатена, па не би 

дознале што Ј\Пtсли денес бугарската влада за праш<:l
њата што ги изнесува авторот во својата книга. Според 
тоа, она што се печати и се изнесува во јавноста, на 

некој начин, претставува и мислење на владата. Така 
постапуваме и со она што е објавено за време на Илип
денското востание. 

Но, ние сметавме и на тоа дека бугарската влада 
ICe направи и некоја грешка во текст на Илинденското 
востание давајкн ннформации за Авас и дека цензу
рата ВО еден МОМеНТ Ке ПOПYlllTI! 11 дека TOГalll Ке 
избне во јавноста она што бпло вистинито, она што 
навистина се случувало. И навистина, во оној хаос од 
различни информации, најдовмс и такви кога попуш
тило вниманието на бугарските (и на другите} цензори, 
па така вистината излезе на виделина. Според тоа, по· 

трсбно е cai\IO внимателно да се читаат извештаите на 

Авас и на другите новински агенции и внимателно )1а 

се читаат весниците од тој период, на да се утврди 
кои биле виспtнскитс настани и како се тие толкувани, 
како и тоа каква била политиката на тогаiUната бугар
ска влада-
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на вест емитувана од ~ур

Најпрв!Ш ке цитираме еда Станува збор за ИЗЈ_ава 
1903 годин · во своЈата 

цнја па 16 авrуст атсл на грчката влада. 
на д-Р Рали. нретССI\ з} 
изјава д-р Ралн вслl\и~ Г!! ограничиме (борбите ,~е=~м'е 

Насто]vвамс -" олева крв и се 
ВО р~ГИОНО-ѓ' каде lllTO С~И прШТО треба да бида.т ВОЕ:~ 
ДСI<а проекrот за р~фо~ '-а подобри снтуацирта 
ј-tсШ1 во !Уl:ксдони]а, е Ј Ке ·а по
m•аа пацир. - Рали зборува дека р~формЈ~еизна~а де-

Значи. д Р . оваа нациЈа • Т- е. Р 
обрат ситуаП.ЈЧата на " . 

д Македонците нациЈа. Софија се вели: 
ка се емитувана од ' приврза-

Во друга вест, Н состанокот на_ .-=" 

С фи-а 16 август. - а сзолуцнЈа ro коЈ" 
ницЈ;~ео на \vi.акедонЦЈ-1Те rеu;~з~:Ј~~р~шуди Бугарија 1\~ 

а движење 
се орrанизир, во 

а '' се види дека 
шнервенир,. . издвоивме за да итен што 

Ова3 вест Ја заници на Македонц , ле и 
Софиiа постоеле "привр . град или земја постое ,, А 

, оа дека ВО ОВОЈ МакедонЦI!Те -
значи и т не биле "приврзаиици на во кој сите при
такви што се замисли таков народ се приврзаници 
може ли да . . бугарски народ. не "боти за "Бу
паднпци на то~,, аКО тука всушноСТ cr ратреба да И!\1 
Н<\ :гv;,::tке,п.онци1у;а~ите на своите бра 'анеприврзанин.и 
гарн и ако пшто би постоеле " 
nомогнат? Зошто?,?00 на теnе-
на Македонциi~~~ва причина. Ке цитираме ед 

Поради ' Z3 овој 
t·ра•ш од Бслrрад' - Во овој град. на Маке-

,.Белград, 17 авгуrсотл.еч митинг во полза на 
· одржи ,. . ,, 

"есец. 1<е се era се дигнаа на орУЈКЈе- две нр!1ЧИНИ: 
донцитс, кон с~рама ја цитираме поради се викаат Ма-

Оваа тел . во неа Македонците вид срн-
1Јајпрвин затоа што и второ имајКи ги пребд можрл 
- не Бугари. · инг не и • 
кеЈ\онци, а е дири, ваквиот м~п би знаеле дека 
ско-буrарските о у Белград кога СЈ?оите а Македонди 
да се одржи в МакедОIШЈа. а не з 

' Бугари во 
се работи за жје" · обја-
што се ,.дигнаа на ору с~фија заслужува да Ј3 

Една телеграма од 
в!IМС во целост: 101 



-
"Софија, 22 август. - Една група од 30 македон

ски личности што живеат во Бугарија одржа состанок 
на комитетот и упати позЈш до сите Македонци наст2-
нети во странство, барајКи пари со кои би се помогна
ла револуцијата. Овој комитст подготвува една делега

ција што ке се обиде да ги посети шефовите на европ
ските влади и од нив да побара кај rолсмите сили да 
интервенираат во полза на Македонија." 

Оваа информација мошне јасно кажува дека, по
крај Бугари, во Буrарија живеат 11Триесстина македон
ски личности" и дека, освен нив, "тие триесет личнос

ти~~, секако живеат и други Македонци покрај Бугарнтс. 

Во прашање се, значи, два народа, македОI-IСI<Н и бу
гарски, кои самите знаат за своите меѓусебни разлики. 

Интересна е една вест, исто така од Софија, која 
зборува за Македонците и за нивниот премин преку 
бугарската граница. Таа гласи, . 

"Софија, 1 септември. - Деветстотини Македон
ци, кои побегнаа во Малко Трново и во неколку села 
од таа околија, ја преминаа бугарската rраница за да 
се засолнат во Бугарија. Според извештајот што rr: 
објави Револуционерниот комитет и го доби од боиш· 
тето, сега тој број востаници, кои формираат воору
жени чети. Ке достиrне вкупно 15.000 луѓе." 

Во оваа вест, значи, се вели дека Македонцитс се 
,,засолнале во Буrарија", а тоа значи дека претходно 

живееле во некоја друга земја, различна од бугарската, 
т. е. во Македонија, каде што живее друг народ, ма

кедонскиот. 

Сега ке цитираме уште една телеграма овојпат дел 
од прок.iтамацијата што е упатена до македонската на
селение. Тој дел гласи, 

"Софија, 5 септември. - " ... Вчера таму стигна 
еден претставник на Македонскиот комитет, кој му ја 
раздели на населението прокламацијата на овој коми
тет, упатена до народот на Македонија ... " 

Информацијава вака завршува, 
"Во другите реrиони на Македонија е објавена 

прокламација во која се вели дека востаниците не се 

борат за себеси, уште помалку за Кнежество Бугарија, 
туку за светите прав а на човештвото. н 
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а телеграма и ги истак-

Ние векс ја цитиравме е о~~ања на револуционери
нанме интсрнационалните ф борбата nротив тирани
тс и ниш-tата нссебичност во и истакнавме нешто што 
ј.:па Ita турскиот режим, значе резолуцип Но, овојnат, 
• ..,стко. се гледа и во 1\-шдс~пп дека мак~донскиот на-
' стакнсме сџактот . ' ку за 
саt<~вме да го и Кнежсство Буrари]а', ту " 
"ЈОд не се борсл за " " Тоа значи дека за ре
~ 1 а човештвото · ' стоела светите права 1 

0 востание не по 
волуциопсрите во Илинденск~т човештвото, дека овие 
госвста р<1бота од делото н е бореле за "Кнежество 
,;сволуционсри никогаш не сто туку "за себеси'\ т .. е. 
Бугарија", кое било нешто др~го, што не било БугариЈа. 
за Максдопцитс .. за нешто 11Р ел од една телеrрама што 

На I<рајот. ke цптирамс дВо неа, меѓу другото. се 
е испр~тспа од Букурешт. 
вели: _ ... одлут<ата на владата 

Букурешт, 5 септември. . што Ј·а вршат во Ро·· 
" д агитациЈата ре 

беше мотивир~на о Македонци и Бугари, -
манпја мнозина пратеници " 

~ ··' ·е за востанието .. · а 
l·pyпtpaJiOI луr ' Б курсшт јасно се разгр,-

llf во оваа телсrрама од у п овде новинарот 
- п"' од Буrарите. 

ннчсшt М<tкедонцt ..... Буrарите 
пе пt !\1СШЗ I\1акедонцпте п ~ЈТС ~акви тслеграми, но 

Бн r.tожеле Jl.a наведемс у зсмји што пt нареков
~ажно е Ј\ска тие не се ~ о~~~1ј~ . и Грција, зсмји што 
мс пруr свет, туку о~ ч ~~ле со Бугарите. 
?-Л;:н<с,Ј1опцитс rи изе}1.1 а у - ratu коrа се nрикажува 

Важно е и: тоа дека отсеко ~~ра]·от Ке победи ви:-
" 'б а нештата на · т на "ажна состоЈ ата н , е 'потврди и во случа]О , 

-~типат:t. Ова nравила ke сна Мак~донците и на Буга
Јшжпото идеirтификување ~о еден момент згрешиле.. 
рите. Државпите цензори дека Македонците не се 
1I тогаш излеrло на видели~а сосем друго. Последново, 
шtкакВЈ1 Буrарп. туку нешт то биле н:ајзаинтересирани 
видовме. го велат и он~е r~ри или Максдонците да не 
Мш<едош\ите да би.дат у 
постојат I<ако нациЈа. протагонистите на оваа 

Интерессн е фактот дека реалност секогаш или 
фалсифЈtкувана и невис~~~1Т~о ~евистини, нереални 
во 1\ПIОГУ случаи се слу 
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идеи и чудни барања. Денес, да речеме, тие се најго
леми "шампиони на миротн; иако припаѓаат кон воени

те блокови (и Бугарија и Грција), тие имаат најмногу 
1шицијативи за мир (ПАСОК), предлагајки Балканот 
да стане безатомска зона, иако ГрциЈа ја отстапи сво
јата територија на еден блок на неа да инсталира свое 
атомско оружје. Од друга страна, Бугарија - верувале 

или не - воведе одлпкување за мир под иr.·1сто на 

Никола Бапцаров, иако 1! Бугарија припаѓа кон еден 
блок и, како таква, е во првите редови во случај на 
војна со другиот блок. Со вовсдувањсто на ова одли
кување, Бугарија постигна две nредности: nрво, Нико
ла Ваnцаров го nрогласи за Бугарин, иако е добро nо
зната дека е тој македонски револуцнонер и дека на 

1\1акедонија !1 посветил голем број песни; и второ, H<:l 
тој начин Бугарија се јавува како мирољубива земја, 
како земја што држи до мирот. 

За срека, денес не можат да nоминат изјави што 
не се заснованн врз факти, ниту nразни декларации. Се 
други зборовн, не се бара само формата. туку содр
жината, значи - не предлози за мир и за fiсзатомска 
зона, туку вистински мир и вистинска безатомска за

на, а тоа може да се постигне, покрај другото, ако не 
се припаѓа кон ниеден блок. 

Ако југословенските народи не треба да се убеду

ваат дека постои македонска нација или македонски 

јазик, ако на нашите Ј!Селеници во САД, Канада, Ав
стралија и Јужна Америка не треба да им се даваат 
никакви објаснувања далн постои плп не македонска 

нација и македонски јазик, зашто тоа го докажа и са

~пtот македонски народ со својата историја, во текот 

на која поднел многу човечки жртви во борба токму 
против оние што тоа го оспоруваат - тогаш таа на

ција и тој јазик навистина постојат. 

Но, колку човечки животи се изгубени и колку 
човечка енергија е потрошена за да се докаже оваа 

вистина! На крајот, таа е докажана и за тоа мошне 
јасно и убедливо зборува постоењето на Социјалистич
ка Реnублика Македонија. А за другите делови на Ма
кедонија, за оние во кои во соседните држави Маке-
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. малцинстiзо, за нив го бараме 
донците останаа ка_ко националните малцинства во 
она што им прип~га наурна јазична и друга слобода. 
светот, т. е. nред се култ ото~и да го дадат Бугарија и 
а тоа е она што не се r 
Грција. кото nрашање се ра-

Во решавањсто на македонс СКЈ дск~. 
. та иа КПЈ односно , . 

ководевме со теориЈа в~ Југослаnија на сеКОЈ 
секој народ е слободен п :е~;аво да ја израз!! свој~та 
народ треба да мту се :С,~апивме со CI1Te народи на Ју
нндивидуалност. ака 
~·ославија, па и со македонскиот народ. 

·····---·---------~ 
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ЗАКЛУЧОЦИ 

На кр · чо и аЈОТ од оваа книга треба да 
е ;о~е;~ ере~ае:~ рекапитулираме се она ~~f=:~н~а~{~ 

Зборувавме најпрвин ностание на македочскио за одекот на Илинденското 
Латинска Америка п.. т народ од 1903 година во 

. оточно во Уругв · пишунањето на весникот Ел . ~~ аЈ: врз основа на 
вештаи од француската " диЈа КОЈ пренесувал из-
било настан што бу новинска аrенција Авас Тоа 
да си го припише дгарската буржоазија сакала ~ебес:, 

· одека срnската б · • 
no срРдствата за јавно и ф уржоазир (барем 
а грчката буржоазија по~к ормиgање) го игнорирала. 
всковнитс поробувачи Т оро ила на страната на 
максдонските востани~и уХц~те. одошто на страната на 
лемото мнозинство при;ад л анскиот народ (поради го
бпл повеkс на страна ннци на муслиманската вера) 

Според . та на Турците или бил неутрален 
тоа како известувала ф . ска ;:н·енција Авас така ранцуската навин~ 

во н онтевпдео. вникот "Ел диј;t" ,
1 

· пишувал и дне 

~то з..".абслежал и за што известувал Авас? 
вас оележел се што м аrенцијз да дознае и ·ави 1 оже~ дош1СНИI<ОТ на тас. 

риз. Пред се агенци·а~а до СВОјата централа во Па
би на макед'онските Ј востизвестувала за жестоките бор~ 
~ојска и со башнбоз цит:ници со регуларнат~ турска 
оитката кај Крушево у . Така, дописникот Јавил за 
ците, и за борбите . ,;~~д шт~ го ослободиле востани
војска на други 'Iеста а хра lиобт народ и турската 
мери, што Ji запирал • здитие ор и имале такви раз-
НI • вот на цела Евро Д 1кот наогал многу докази 3 па. опис-а злосторствата на турска-
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та војска и на башибозукот над невооружениот маке
донски народ. јавувал и за случаи кога турски вој
ници ограбувале македонски села. а потоа ги палеле. 
додека народот едноставно го испотепале или го про
гониле во турски и други краишта. Потресни се из
нештаите на дописникот за реки полни со трупови на 
македонски жени, деца, старци. Француската новинска агенција наведУва податоци 
и за тоа кош<ави воени сили биле ангажирани од ед
ната и од другата страна и, притоа. констатира дека 
против 15.000 до 20.000 востаници биле ангажирани 
околу 1.50.000 турски војници. за да се споменат по
доцна дури и 400.000 турски војници апrажирани во 
оnерацинтс низ Македонија. Податоците за жртвите 
од страна на !Уiакедонците што се овде наведени се 
земени од македонски историски извори. 

Други ПОI\атоци што ги дава Авас се однесуваат 
до времето на востанието. Според Авас, востанието по
чнало на 6 август. Меѓутоа, ние знаеме дека востанието 
е подшнато на 2 август, што значи дека на Авас му 
трсбале 4 дена од турското министерство да добие 
соопuпение за избивањето на востанието и тоа да ro 
nрснесе до монтевндеанскиот весt-шк "Ел днја

11

• Со оr
лед па фактот дека Уругвај е оддалечен околу 10 ил
јади кштометри од Евроnа и со оrлед на тогашшпе тех
fiИЧI<Н I\'Iожности, тоа било релативно брзо, особено ако 
се има предвид и задржувањето на оваа всст од странз 
на турското министерство за војна. Овде ја пстакнуваме улоrата на весникот "Ел дија", 
сметајки дека тој, како и целиот Уругвај. бил на стра
ната на македонските револуционери, кога секојдневно 
објавувал што се случувало на боиштата во Македонија 
и на тоа прашање му посветувал посебна рубрика. кој<> 
излегvвала секој ден, почнувајќи од 6 авrуст. 

Посебно внимание Й nосветувале на улогата на 
француската агенција Авас, сметајки дека. со своето 
известување, таа дејствувала во прилог на македон
скиот народ. Авас, имено, известувал за Илинденското 
востание, следејки ги настаните низ извештаите од тур
ското миннстерство за војна, низ извештаитс за сед~ 
ниците на европските влади. низ информациите з2 
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пишувањето на печатот, како и за средбите н изјавитr 
на претставниците на балканските влади, а и на самите 
учесници во востанпето - но не и оние што го заста

пувале Ј\tаксдонското дело. И ПОI<рај овој недостаток, 

Авас објавил голем број извсштаи за Илннденското во
стан:ие и е заслужен за тоа што тој настан го слсдслс 

сите весници што биле прстплатени на неговите из
вештаи. 

Оваа агенцнја известувал.::t н за работи што нам 
бr1 можеле да ни изгледаат нсточни. 1\1еѓутоа, задачата 

на една новпнска агенција е да објавува и работи шr.Ј 
не ш1 се допаѓаат, или не ii се допаѓаат дури пи на 

самата агенција - ако за нив така зборувал некој др
жавннк или напишал некој весник. Известувачите на 
Авас, се разбира, сфатиле каква е вистнната, па пора
ди тоа, треба внимателно да се читаат нејзините из~ 

вештаи, за да се види што било во нив позитивна за 
македонскиот народ а за неговата револуција. А бор
б~та за историската вистина е работа на историчарите, 
а не на новинските агенции. 

Посебно внимание во оваа книга им е посветено 

на големите сили и се констатира дека тие дејствувалс 
во сообразност со своите интереси. Нивни интерес бил 
да ја искористат во што поголема мера трагичната си· 

туацпја во која се наоѓал македонскиот народ и, колку 
што е можно. да nриграбат од териториите што тогаш 

се наоѓале под турска власт. Во тоа особено се истак
пувале Русија и Австро-Унгарпја, на кои, како и нз 
другите големи СЈIЛП, им било во интерес да се одржп 
статус-квото. а на ниедна не rt одговарало да влезе во 
војна. 

Но, констатирајКи ги овие основни црти на поли
тиката на големите сили, не треба да се заборави она 

позитивното што тие сили го сториле за македонскиот 

народ во неговата револуционерна борба. 
Големите сили, пред се, вршеле силен притисок 

Брз Турското царство. Оттука тоа и не можеле своите 

сили да ги концентрира пропш побунетите Македонци; 
големите сили исто така го пропагирале македонското 

дело, истакнувајки дека македонскиот народ е обес
правен и барајки во Македонија да се извршат потреб-

108 

- - - -
. тие биле иницијатори за 

ните реформи. НаЈпосле, кои биле предвидени тие 
мирцштегските доrовори, со 

реформи. зборува за балканските зем-
Во книгата, потоа, се ке сметале со Македонија 

Ј·и, кон в.о своите планови ве особиле и своето 
орија и I<ОИ го присп 

како своЈа терит б Во приспособувањето на 
обнесување кон таа Јкел а~н актуелниот момент, нај
својата дневна полити~а ;аа претендирала за анексија 
далеку отишла БугариЈа. ·а чиишто територии денес ги 
на цела Македошча. земЈ Пиринска Македонија. Со 
внкаr-.·tе Вардарска, ЕгеЈска и гн приспособила своето 
наквите свои претснзии :аа ст а потоа и политичката, 
школство и културната ~еЈНО ' о бугарското буржоаеко 
со цел да ја остваЈ?И идеЈа:а ·::"~Јаметне врз преговарач
раководство настоЈувало д со~тавен Санстефанскиот м~
китс страни уште кога е о никогаш не стапил во дсЈ~ 
ровсн договор, договор ш~п штила другата страна, но 
ство, зашто тоа не го д у сн мит митот за т. н. сан
дал потт!!ЦИ за создавање ед елокупна Бугарија". Ос
стефанска БугариЈа, т. е. за "~ мит l{e го прифатат '' 
вен бугарската буржоазиЈа, ТОЈ 

некои раководители на Б~П. нденското востание бугар~ 
Во времето. спрот.и ш~ з некои луѓе од штабот 

ската GуржоазиЈа ВЛI1Јасла р тувајКи им ја замислата 
на вuстаннчкнтс сили, намсп оскоро а встувајКи 
тоа nостаппс да се подигне шт~ш~' Ке вл~зе во акција 
им дека бугарската војска "всдњ' 

на страната на востан~ците.ката буржоазија имало цел 
Ова ветување на yrapc ка востанието, но така што 

што поскоро да го предизви еетвува востанието да пре
самата таа во него да r~а~:донски;е револуционер~ да 
тршi пораз, па тогаш ами без бугарсЈ<ата BOJCK!I, 

дојдат до заклучок дека е та' <а бугарската војска ке 
не можат ништо да сторат.без I ~ се помрднс, па дурн 
остане на своите .позиции, ~таниците со вековниот 
и l{e заклучи СОЈУЗ против во ~ 

непријател, Турција. т уште две прашања што 
Треба овде да се истакна аат до востанието во Ма

ги третира Авае, а се одне;rв ото се однесува до неиз
ксдонија од 1903 годимна. ~~ија кои турскиот режим 
држливите услови во акед , 
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- редовната војска, башибозуците и турската админис
трација во Македонија - го наметнал врз оваа земја, 
така што македонскиот народ се чувствувал како роб. 
Таквата состојба продолжувала и трасла пст вскош!. 
така што македонскиот народ единствен излез гледал 

во револуција, во востание, што го подигнал на 2 август 
1903 година. Неговата појава така ја оценил и Авас. 

Второто прашање се однесува до идното уредува
ње на Македошча. За него би можел да се даде след
ниов одговор, Македонија сакала да биде незавнсна и 
цело~на, а ако тоа не е можно, тогаш да оствари авто

номиЈа во ра~ките на Турското царство. Меѓутоа, на
станите што kc уследат - тоа добро го знаеме - Ке 
дове~ат до поделба на Македонија на три дела мсi·у 
Срби]а, БугариЈа и Грција. Секоја од нив зела по еден 
~сл и така, на сметка на Македонија, ја зголсмила сво

Јата тер~торија. Според тоа, Македонија и македонска
та нациЈа не се изградувале на телото~~ на оваа илн 

онаа нација, туку обратното. Так~· и Бугарија се изгра
дувала на .,телото" не само на нејзиното "тело<~, туку 
и на културата и политичката историја на Iviакедон

ците. Така постапуваат само оние што сметаат дека 

немаат доволно свои вредности. 

Но, ова е вeli:e друга тема, за која вреди да се 
зборува по друг nовод. 

Овојnат да се задржиме на големиот одзив на 
Илинденското востание од 1903 година п да кажеме 
дека ова востание одекнало дури и во Јужна Америка, 
во УругваЈ. Тоа значи дека тоа востанис било голеr.·1о 
и значајно. Поради тоа и не е случајно што ги инспи
рирало сите наши луѓе во Втората светска војна. што за 
него и денес е~ пишува и што постојат низа аспекти 

за кои треба и натаму да се пишува. нЌе дојде втор 
Илинден зборуваше еден познат македонски поет. 
Како таков "втор Илинден" се смета Првото заседание 
на Антифашистичкото собрание на народното ослобо
дување на Македонија (АСНОМ) во манастирот Прохор 
П чињски во 1944 година, на 2 август, кога ова тело 
се конституира како највисок претставник и законо
давно тело на македонскиот народ во заедницата на 

братските народи и народности во СФРЈ. 
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КОН ОВА ИЗДАНИЕ 

Велиме - кон ова издание, бидејки своето прво 
објавување книrава го доживеа во 1989 г~дина, во 
реали3ација на скопскиот издавач "Огледало . Пр.вото 
на српскохрватски јазик. со цел што потолем брОЈ чи
татели од топнпна Југославија да се запознаат со об
работсната тема, а второто - во превод на македон
ски јазик - нашиот читатсл, без разлика дали е во 
својата татковина или далеку од неа, да се з~познае 
со досега непознати одrласи за Илинден на СВОЈОТ, ро
ден јазик. Впрочем, тоа беше превосходн:а желба и 
на покојниот амбасадор Борис Миљовски, аnтор на 
делото "Илинден и Уругвај", и на неговата сопруга 
Мирј~на Миљовска, која го помоrна печатењсто на 
оваа кннга. Делото е автентично, на оригиналот. 

Книгава обилува со одзиви за Илинденското во
стание на македонскиот народ од 1903 година. Меѓу
тоа, не во оние земји на тогашна Европа чијаn;то на
предна јавност и официјална политика, повеkе ил:t~ 
помалку, реаrираа на макитс и страдањата на овоЈ 
народ под долговековно ропство. Туку - во Латинска 
Америка, во далечниот мал, а денес за нас голем Уруг
вај, во неговиот убав главен град М~нтевидео. И во 
днсвниот весник "Ел дија" . . . НакраЈ, како што ис
такнува по еден повод Борис Миљовски. "~нигава прет
ставvnа и пресметка со оние сили што не Ја признаваат 

~ • 11 

македонската наци1а . 
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EN TURQU!A 

Факсимили од "Ел дијац со вести 
за Илинденското востание 

"E!.·DJA" 9 d~ ag'.:'<;t::- :1'? 1903 

"V1ENA 8. CircUla еЈ 'rumor "" t · 
• . - .- . - en ~ѕ а _cJpltзJ de фЈе un trнt:o !Ја het!Jo 

fuega sobre el c6r.sul de Rusia en N~mastir. 
CONSTANTltШPLA~- 8 .COf'l1unicaciones 0f. . :>. 

. . -- tct .. Jes hacen !>uponer G1Jt:> Је ро 
l1c1a·de Ph"l' 'I ·- · 

.l _ 1 1 РР0 is ha sorprendido а tma asociAct(}n revo! 11~'Jonari·,. 
оѕ tntembroo::: al ve - d'd · ·" 

- - . rse per l оѕ у QIJe no pt::!J'!n elнdl!' l;; pnlirta 
crro]:зron una bo.-nba de dinamitu." . , . -~ 

EN .THRQUJД 
11 l ·.! . 

а. nsurrecciбn Maced6r.ica" 

"SbALOtHCJA 9. Trescientos _insurrectos bQlgJros ocuparmo tJ;'I DU"I1tE 
ѕо re е r!o Veclara а Uo h · ·t · ~ 
-coNSTANТINOPLA { El,'. -,1) Ѕ oras d_e:ui!'t<:ГJCiJ <le f;'S1.a CiJJdad. . 
d . . · _ com ate de la poblaciC,rr С.о: St:·ovic!·, 11d 5 ,_ 

o. __ encarnlzado. Un tren _lleno de heridas turt.us t;a ~ 
Sa-16r.ica. - · ·· · Ј li:Ogc.rfc. d 

. --.. Ei .cuactro еѕ impon t ЕЈ- · · . . · · 
· ,, -, · er. е. gefe H1lm1 Расl1д. taJegraf!a Q"" Јоѕ 
rebeld ѕ d v·1 "~ 
. . е. е 1 Iayet У Мonastir han degollado а los niПos у 

~~зеrеѕ. Qu~andc vivos а los prisioneгos. los rnusulmanes es-
o..an aterror1Zados. _ -

.: SA~_;PE~ERSBUR~O 10. El ases .. ine.t~ del с6гѕ!Ј! de Rusi<l цu<.> vi•·fa en 
Мonast1r ha s1do confirmado 

'LONDRES 10. Tho DaiJy Т 1 ~ h d. 
, - е ap __ g е !шу lunes aouпcia que Јо 5 comi-

t~s macedOПlOS у arQEn· ~ ~ L 

• · · · ' · lOS. ѕе ' 1 а'.' pueso..o- de OC!Jerdo para hacer 
·1rys_urrecci6r: :СОГ.tга · Turф.:Ia." 
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SALON ICA, 9-'l'roscloв tos ·t_nв~rroetos 
lнllнarus ocнpar<Hl~Uo pнento se>oro ol rlo 
Vсешrн, tt dos lltJ!:flS!:!.\O tll.~laucla dc оѕtд clu 
tlud. ;.' ·.>. '; • . • . 

CONSTANT!:XOPLA, !Ј-Ш coшbato do 
ltl po!Jlt!Cioн tle Strovlcll lш sldo . oncnrnl-
zo•Jo, · 
Uп tt·oп ЈЈсно do 11oriJosturco$ Јнд llo>~ado 

u Saluolca. · · ... ' ·. . . 1 
Ш сшнЈrо а9 imPfJtJanto. .·· · ... · "• :--:· 

· Ш gefl.) Ш\шl Pu•·IJ;) telegra!!a quo Јоѕ re
boldes de•YШayot у Mooastlr 11aн.de1Zolln(io 1 
u los п\1109 ';;{ шujaros, quo~a.ndo :v!V0\0 а\ 
ILs prisioвoros. · : · .' • ·. ·:: .·· , .< 1 

! · Los rnнвttlmni1o?1 oaldaaterror!;.;a·J.os;' '". 
·~· SAN PЊTERSUUHGO, 10-'EI. asesinato ј 
, do! cuнsul Lie Husta quo vl vla · 011 .. MuLi!!sHr 
llш sido con!lrшado. . ' ... ::- · .: • · · 

. LONDН.I!:t>, 10-Tl•e :Daily Telrapcgl~.de 
llOY .luuoз, UtiiiDCla qt!I.J !о~ CUШitOg' ffi!l ceuo· . 
oios·:y nrшenlo's ѕе lнш puestu: d~ ~ nc uei'(JO 

1 ра\'а hacer · triunrцr la insurrecelou · contru 

!1 туп~~,~~: . ' . '. , ~ . :; \ ~·:·~~':)~:~<':,;. 
':-· .,· ... ,;.~·,.,, N oilcJ.aS ч1о · 'ItaJ1~ ,,.,.,.,,._,r~''' 

~~~~ji~~:.:·~~~:::>.'·•~' ~_: :- · -_:_·\·. : _:~· ;:,'.;·_~·~;~~~~~.i:~~~ .. r:;_,: \ 

1
. ·.:RO:\iA,.10-:TelegraПaн de ·Co~ue .. (V:alle 1 

de'Aostn), qне ul ::r.y ·џѕ~!! cazaпdo··en osus' 
1 шоn ta:Jas, у ц .<е lш шntвdo уа vein to garni-' 

\ 
zоз у l7 stoшbecclli, сЈuзо d~ ;vepado do Јов 
Л1!1~'~~ "EL ОlЛ" 10 de дGОЅТО Dt. ,90.:. -
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'.! t.' ,,;,.\~[(.;- li' 1;~;, tHRtlif~>!~<IO •tt р~бѕа~~ 
"'.с._рГЈr el. ~~-'::in~tr' t)PI rt;osн1 t1C ?\lt~ПO~tlr, 
;· !1:in·<J.!C]"I:I<f<• <Ј] IНii1!10 l\CillPO qno el f<O• 

ј l<'•·rr·.o ca•liQai·i1 ,trl>i<laшorotc si ct:lpnbie 
·p1r сС' i1ill!n :"~ПС:.)t~\']!1~ ... ··~.~\ 1·.\IН'ЈП!;.t!О t1C (~rccia (Hi!~\(J Јо sulzn. u 
Jn ;.:,,JJJilllf) Pocгl:l нtl:1 нottt. pvr la ctшl p\dts 
prot•·.-;citm p~1ra 1f;::: :.:.1\lн\itпs cзtOl}\ociUoз an 
Jm:: 111"1 'Hn::- 11rrlt1f iннlus dJ t-.loccdon~n~ : .. ,. 
СО'·;ЅТ,\ :O:T!1\0I'i~X. 10-COШ\JOICorJ dO, 

Ѕп!,јЈЈ!сt.' tpl~1 пн·1.nѕ Јшнt133 t1o t)н.tg~rog qне.,.\ 
о~:но11 r11111lt..:O uldca'; ttв·cr:з dc\· ,d}strito de 
()Ј,; li !'il);), • . .,, 

ј СО~~тА;~ТI ;\ОРLЛ, 10 -~;~! SttHiн1. te·1 
1 !r~гafiU nt cztн Nteoi(tз Н CXl?res(tr~t1ol.e su i' 

1

' gенtНпiсн'о p1jr· t1l asc~luuto de1 cuns,Lli: 

1 uso. 
1 

El ,::JiJicrвo <1•~ Н<Јѕiн oxigo plotJIJ. sallsrac· 
! сiон у \11! ca,tigu cjctнpi<'r paru !оѕ use· 

'ѕiноѕ. En lзѕ corcoнina do Sorovilcil ,~[~ctu6sC! 
! iill I1t1C\VO OIJCU.i'HiZtH1iJ c<.HlJbfi(Q.": > , .. : -~: 
; Ј~а Su!Jiirno !'uortn ~i!!!JO епv!анdо ro!uer:: !' 
z.os у ci go!Jict·o.o do Hн1кilrl;\ · ro!нorza Јаѕ 

: guarвic!мtos !rcпlcriznз c~n Tut·qu\н. · 1 
1 J.ON 1Hll$S. iO-Ш comlt<j шзcou!)nlr.o 1 'рач:.."nЈ. clr~'1Jliн il !ез poteucia~ снrорс;,ѕ \ 
· pldiciнl•>!oв ol>H~uoп 1\ Turцula 1! пoшbcnr 
LHI с1 istiшн> p~ra ;.t?booшr U. Mncet!cnla У 1 
ш1 сuпвез<> do .~sgi\<e!!cia ctnшb\Gtl crl<•l 
liUDO. .· . 

LOI\ 1Jl1ES, 11-Ti1f. :Cimcз," ·~·uuHca 11D 
!olegr нн1а Uo Soflн tliCi(li\tl~ чн~ 'Jl ~uusant~ ј 
~~Ј !n lнзurl·cccioв ru :.!ucoUoo\n. оѕ. {11 t;zO-:· шоп1о tш·со, IJliQ ,.,,н nutl pџrscou~lonei\ 1 

1 r.xaзpc~;V iJ. luз lfHlccUou•O&t ~-: : .,.:;_t· 
' . ' . 

~~ nttev~- ~Q:·P_/:~i_:(i:~~~ 
! < ' • • -.':~~!)'1 
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