
Манол ПАНДЕВСКИ

ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ, ОСМАНСКАТА ВЛАСТ И  
ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО МАКЕДОНИЈА

I

Македонија од крајот на XIX и почетокот на XX век, со 
своите 67,741 км2, била населена со нетто повеќе од 2.250.000 
жители кои им припаѓале на повеќе народи, народности и етнич- 
ки групп. Mery сите нив преовладувале Македонците —  народ од 
јужнословенското семейство кој се наоѓал во процес на трансфор- 
мација во совремеиа балканюка нација. Според некой, релативно 
најверодостојни, етатиетички податоци бројот на Македонците од 
сите верски и црковни определби, изнееувал 1.181.336 жители. 
При ваквата положба, кога македонского словейско население во 
претежииот дел од Македонија процентуалне преовладувало, ос- 
манската провинција Македонија имала во прв ред словенско- 
македонски етнички карактер.

Пак според петите статистики, на второ место по бројност 
доаѓале Турците «со 499.204 жители.1) Меѓутоа, во тогашни услови 
вероисповедната определба најчесто се поистоветувала со народ- 
носната припадност. Тоа условило во изворните матермјали со 
кои се служиме чеето пати за Турци да бидат сметани и како< 
турско население —  прикажувани освен Тзфците уште и Албан- 
ците и Македонците од муслиманска вероисповед. Раководствата 
на Македонската револуционерна организација и на Илинденско- 
то востание, исто така, поимот турско население многу часто го 
проширувале и врз нетурското муслиманско население. Осман- 
ската влада, од своја страна, претставувајќи се за најлегален прет- 
ставник на сите муслимаии во државата, со- нив секогаш се служе
на во своите дипломатско-политички чекори пред надвореш- 
ниот свет.

0 Види: Басил Кънчов, Македония. Етнография и статистика, София, 1900,
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Мешањето на поймите на вероисповедтата и народносната 
припадност во самите извори, нё обврзува поимот „турско насе
ление“, поставен и во насловот на нашиот прилов, во извесна 
смысла да го сфаќаме условно. Тоа е нужно и покрај нашите 
настојувања да го издвоиме и проследиме политичкото поведение 
само на турското, а не и на другого муслиманско население во 
Македонија. Тешкотијата се зголемува и со тоа што нетурското 
муслиманско· население ja крепело османската власт во многу 
случаи дури и повеќе отколку вистинското турско население. 
Според тоа, силата на турското население, како политички фак
тор, следува да се зголеми зашто не одговарала на нејзината вис- 
тинска бројчана застапеност.

Инаку, турскиот народ, слично- на македонскиот, бил ра- 
спрострен врз сета тер1Иторија на Македонија, само што во значи- 
телно помала густина. Густината на неговата застапеност пока- 
жувала голем дијапазон: од 85% од сето население во Сари-Ша- 
банската око л и ja до 5% во Костурека око л и ja. Во· неколку маке- 
ДОН1СКИ плаиински региони турско население практично немало. 
Со апсолутно мнозинство, со над 50% од сето население, Турците 
биле застапени во вкупно· осум македонски околии. Во· гратчето 
Кајлари сето население било турско·, додека во Разлог, Крушево, 
Малешевијата^ и по други места Тур-ци речиси немало.

Турското налесение, воопшто, преовладувало во крајните 
југо-источни (граничим со- Тракија), во неколку сродно-македонски 
(крајвардарски) и во неколку периферии, најјугозападни околии.

Изостреиите општествено-економски спротивности уште по- 
вейе се усложнувале следствено на различната етничка и религи
озна припадност на експлоатираните и експлоататорите, на по- 
тиснатите и потиснувачите. Феудално-бирократската и привиле- 
гирана класа й прилагала на владеачката турска народност, од- 
носно на муслиманската вероисповсдна трупа во Македонија, до
дека масата од македонското и воопшто од христијанското насе
ление била објект на неподнослива полуфеудалиа и капиталистич- 
ка експлоатација, на најгрубо политичко и национално поти/сну- 
вање. Во таа смисла и В. И. Ленин забележал дека „чмфлик-сај- 
биит-е во Македонија (таканаречените спахии) се Турци и мусли- 
мани, а селаните Словени и христијани. Поради тоа —  продол- 
жува Ленин —  класните спротивности се заоструваат уште и со· 
религиозни и национални спротивности“ .2)

Феудалната класа и бирократокиот слој, освен тоа што на- 
полно располагале со сета државна власт (чиновништвото, п о лрн  
цијата, војската и т.н.), ги собирале околу себе уште и сите де- 
класирани домашни елементи од турското и останатото мусли-

2) В. И. Ленин, Социальное значение сербо-болгарстких побед, Сочинения, т. 18 
Москва, 1954, с. 368— 370.
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манско население. Со помошта на последимте тис го зголемувале 
сво-ето- општествено значење и политичката сила во Македонија. 
Овие сили и ќе бидат основнигот, иепосредниот и најлутиот непри- 
јател на македонското- наци-оиално-ослободително движењ-е. Во 
своите настојувања да го п-отиюнат и искоренат национално-рево- 
луционерното движенье, тие ќе ее послужат со- сите -средства на 
наоилјството· што им стоеле на р-аеполагање, вклучувајќи ги пожа- 
риштата и маеовните погроми на недолжното македонско и оста- 
нато христијанско население. Сета политична преокупација на 
овие сили се сведувала до напори да ja задржат Македонија во 
границите на Турција на која, пак, внатрешниот државен и опште- 
ствен -систем да -оетанат непр-омеиети.

И

Тајната Македонско-одринска револуционерна организација 
(ТМОРО), како- предводничка политична сила во македонското 
националΗΐα-револуционерно' движење, во «своите односи спрема 
турското налесение во Македонија во предвоетаничкиот период, 
насто-јувала да повлече што појаена граница помету т а  што прет- 
ставувало носител на оюманската власт, од една, и турските на- 
родни маем, од друга страна. .Причините за тоа биле повеќе: реал- 
ната политична сила на тие маси, кои по бро-ј биле вис-око заста- 
пени, револуционерната етика која обврзувала кон хуман однос 
спрема човекот воопшто; граѓанската солидаршет засн-ована врз 
повелевековната коегзистенција на македонско со турск-ото и дру
гого население; сознанието дека турските маем и самите биле 
изложени на експлоатација и осудени на културна заостанатост; 
желбата за нивно неутрализирање во судирот «со што ќе се сма- 
лела -силата на главниот противник во борбата и тн.

Македонското национално-револуционерно движение и 
ТМОРО, како иегов основ ен ноеител, -о1слободителните напори на 
масите ги насочиле против османско-султанского господство, про
тив поетојниот државен и општествен -систем, борејќи ее за изво- 
јување на демократски уредена и слободна МакеДонија. На тур- 
ската власт и османскиот општествен систем ТМОРО му објавила 
беспоштедна војна, војна на живот и на емрт. Со нив таа -отво
рено, jacHb и -остро- се конфронтирала. И за сето време на бор
бата водечките сили на ТМОРО ќе оетанат доеледни на овие 
свои, позиции. Во тие херојски борби, во безбројот од крвави бит
ки, во тек-от на две децении, илјадници Македонци со сопствената 
крв ќе испишат многу елавни страници од историјата на својот 
народ. По-сочуваме само еден пример: во тек-от само на две годи- 
ни Султана и Никола Делчеви ги изгубиле трзјцата од четв-ори- 
цата свои сино-ви —  Г-оце, Мицо и Милан.

И сепак, суровата експлоатација, политичкиот притисок, 
затворите, страдањата и жртвите не го поматиле здравиот наро
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ден разум и вмсюката револуционерйа свеет на предв-одницитб. 
Тие никогаш не гм поистоветиле турските народим маем со носи- 
телите на осман ската власт. Основоположниците на ТМОРО и дел 
од турското население во Македонија, го вклучувале мако веро- 
јатно, на последно место во збирниот поим на оние „незадоволни 
елементи во .Македонија“ ком требало да се обединат и поведат 
во борбата за извојување на автономна Македонија. За ова посто- 
јат повеќе сведоштва во изворите. Така, првиот бр/о] на официјал- 
ниот орган на ТМОРО „Револуционерен лист“ од 1904 година, во 
пригодната статија за Годе Делчев пишувал:

„Туг на секаков ш'ювинизам, то] оаботеше за сите кои стра~ 
даат од тираиијата. И пред неговото пламено и убедливо слово 
исчезнуваа сите националам вражби во името на една самоуправ
на Македонија. Пред н-еговЮгго восторжено прорекнување на фе- 
деративната република на Балканскиот Полуостров, исчезнуваа си
те народности омрази“ .3)

Еден друг современик, пишувајќи за Годе Делчев, ги преда- 
ва овие негови мисли·. „Шовинизмот ja пюмрачува светата идеа. 
Револуционерот во својата љубов кон луѓето треба да биде вис- 
тински човек“ . Залагајќи се за опфаќање на сите народнЬени гру
пп, вклучително и на Турците, во револудионерното движение, 
Годе Делчев истакнувал: „Успехот на борбата ќе дојде со плано
мерна ревюлуционерна работа со која lie се наложиме на проев е- 
тените Турди, Грци, Власи, Албанци; ќе ги убедиме дека ние 
искрено се бориме за прогресивно-културна држава, заснована 
врз радикални, содијални приндипи во животот и тогаш тие 
доброволно ќе ни подадат братска рака и здружню» ќе ja про- 
должиме борбата“ .4)

Веќе нашироко и одамна стана позната Годевата мисла ис- 
кажана од него уште додека бил учител bio Штип: „Јас не ги 
мразам Османците како народ. Jac војувам против османската 
тиранија како државна система“ . И до крајот на својот живот, 
вели соЮпштувачот на оваа Гоцева мисла, то] не одгледуваше ни- 
каква омраза спрема Турците како народ“ .5)

Овие Гоцеви мисли, кои прететавуваат програмски ставови 
на ТМОРО, колку што ги изразувале расположбите на македон- 
ската родољубива генерација од илинденската епоха толку и са-

3) Годе Делчев, Революционен лист, с. л. год. I, 1904, бр. 1, с. 1— 2.
‘9 Христо Андонов-Полјански, Годе, Нова Македонија, Скопје, 4. мај 1971,

с. 3.
5) Годе Делчев, Македония, София, год. III, 4. май 1929, с. 1.
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мите, од своја страна, ќе блдат вградувани во свеста на луѓето и 
ќе наоѓаат практична примени во агитационата работа сред на- 
родните маси во Македонија.6)

Но османската тиранија не била проста туѓивска окупација 
на Македонија, поради што и не се крепела само врз класичните 
државни и друпи окупаторски средства за принуда, какви што се 
чиновничкиот апарат, војската, полицијата, жандармеријата, висо- 
киот клер и друго. Освен Ьзие таа во своја 'служба наполно го 
ммала моќниот слој од муслимански големооопственици (чифлик- 
сајбии), закупниди на даноци, лиферанти, муслиманскиот клер; 
потоа цела војска од насилници, падари, јатаци, пљачкаши и 
шпиони и насекаде низ Македон|ија, кои се регрутирале од домаш- 
НОТО' турско- и останато муслиманско население и врз кои исто 
така се крепело османского господство в!з Македонија. Тие биле 
домашен, македонски продукт на феудализмот во* распаѓање, крв- 
но сврзани со него и самите иеРови најзакоравени заштитници. 
Многу често во едно· и исто лице се слевале статусот и функциите 
на чифлик-сајбија, на местен насилник и на претставиик на ло- 
калната власт. Ч и флик-с a ј б иите и муслиманскиот клер, пак, биле 
мошне влијателни не само кај месните државни власти туку и 
сред тур ските нар одни маси.

СоЮшптуваме само· два примера, иако такви ги има на сто- 
тици. Некојси Реџо· кој живеел во седого Лера, Битолеко бил чи- 
флик-сајбија, закупец на данокот десеток на десетина битолски 
села. Во исто време Рецю< бил лифераит на добиток за турскиот 
гарнизон во Битола. Toj натрупал, по пат на отворен грабеж, го- 
леми богатства. Секогаш се движел вооружен и на коњ и со своја 
вооружена придружба составена од најголеми злосторници. Пред 
вилаетската власт тој уживал неограиичени права и привилегии. 
Рецо и таквите какс него биле галените деда на официјалната 
власт. Таквите незауздани посдиници посегнувале и врз честа на 
македонските моми и жени. По појавата на ТМОРО, Рецо бил 
ликвидиран од нејзините извршни органи со помошта од мес- 
нот(3! население.7) _

Седого Жван, Демирхисарско станало плен на еден сличен 
деребеј од седого Прибилци. Toj бил селски полјак, поставен од 
локалната власт, кој успсал да заграби досетици декари најплодна 
земја што· бесплатно му ja обработувале се ланите. Истовремено 
се занимавал со лихварство и бил калауз и јатак на разбојнички

6) Никола Петров Русински за ова пишува: „Се послужив со низа примери 
од секојдневниот живот за да ги оцртам животот и политичката положба на другите 
христијански народи, како и економската положба на самото турско население во 
Македонија кое, макар што располага со државната управа, тоне во мизерија” . (Види: 
Страници от моя дневник за 1901 година, Илюстрация Илинден, София, III , 1929, 
кн. 1 (21), с. 8— И ). Слични сведоштва наоѓаме и кај повеќемина други револуционерни 
раководители.

7) Христо Настев, И  каурките станале комити, Ил, Илинден, София, IX, 1937,
Ш о  8 (88), с, |4?
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муслимайски банди кои повремено доаѓале од Дебарско да иа- 
платуваат свои даноци од сената.8) Качачките банди, кои редовно 
биле йоврзани -со официјалните властодржци и протежирани од 
нив, претставувале вистинска налает за селското- население, ооо- 
бено во Западна Македонија. Во некой случаи османската власт 
ополномоштила цели муслимански села да ги вардат патиштата, 
а тие си ги зголемиле дадените права па се претвЬриле во насил
ници и, грабачи на македонского и ' воолшто на христианского 
население. Во секој крај, по цела Македонија постоеле вакви мес- 
ни насилници đo поголемо· или помало· грабачко реноме, протежи
рани од корумиираното чиновништво. Тие редовно се јарувале 
како најзакоравени прогонувачи на ослободителнЬто движење. 
Месните муслимайски насилници, беговите и разбојничките банди, 
погледнато од повейе аспекта, се јавиле како голема пречка и за 
растеж1от на револуционерното движење. Па затоа нивното фи- 
зичко ликвидирање и одстранувањето на оваа анархична нојава 
од секојдневниот народен живот рано- се наложиле како важен 
предуслов и за неговйзт растеж, особено сред македонского сел- 
ско население.9) Ангажирајќи се со оваа задача, во текот на 5— 6 
години терористите, четите и организираното население сториле 
многу за искоренување на юва општествено зло со· шло· и т  порас- 
чиотеле птаот на ТМОРО до селското население. Изворните ма- 
теријали посочуваат бројни случаи на ликвидирање на озлогласе- 
ни насилници, качачки банди и тн. Тоа предизвикало повлекување 
од активно1ст и на ойие од нив кои ja избегнале железната тупа- 
ница на ТМОРО. Тоа се одразило* врз морално-политичките распо- 
ложби во обата војувачки табори: кај македонского· население за- 
цврснала самЈодовсрбата, се покренал опаднатиот морал, пораснал 
авторитетот на ТМОРО, додека кај османските власти насталило 
опаѓање на морал от, загроиженост, вознемиреност и страв.

Умесно е да подвлечеме дека ТМОРО во сворт одбранбен 
контратерор применуван спрема нејзините најопасни непријатели, 
исто така, не правела разлика кој од нив на која народност, на 
чија вера, црква или агентура й прилагал. И во таа смисла сите 
нив таа рамноправн1з1 ги третирала. Во тој поглед, одговарајОш му 
на едка изјава на полковникот Веран, член на француската ре- 
форматорска мисија во Серскиот санцак во 1904 година, органот 
на ТМОРО „Револуционерен лист“ пишувал*·

„Полковникот Веран знае, дека Организацијата одамна имя 
изјавено и илјада пата повторува: го казнувам и йе го казнувам 
со смрт секој шпион и предавник, макар од ко ja народност да е 
roj. Тоа го знаат и децата во Македонија“ .10)

ѕ) Η. П. Русински, цит. Дневник, с. 12.
ö) Во таа смисла Алберт Синоксен ги предава овие зборови на војводата Христо 

Чернопеев: ,,Селаните дојдоа кај нас и ни изјавија дека воколу не го убиеме овој ќе- 
хаја (управник на чифлик н.б.) тие не гледаат што добро би можеле да очекуваат од 
Организацијата66. (Изповедта на един македонски четник, София, 1968, с. 183),

А0) Революционен лист, г. I, бр. 1, 12. VITI. 1904, с. 5— 6,
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Па затоа под нејзииитс удари подеднакво дошле и турските 
и другите муслимански насилници, шпиони и соработници на ос- 
манюката власт, како и исто таквите шпиони, сорабютници и раз- 
бојници од срсдината на македонското и другото христијанско 
население од сите всрски-црковни определби.

НаспрОти тоа, мир-ното турско* население, во· многу случаи, 
било заштитувано од Организацијата. Ваквата ориентација во ак- 
тивноста на ΤΜΟΡΌ, при бр-зиот подем на нејзината сила, како и 
вознемиреноста кај власта, донекаде позитивно се одразиле врз 
Чолитичките расположби кај дел од тур-ското население. Некой 
современици тврдат дека дел од ова население й симпатизирало 
на Организацијата во чие лице гледало многу посправедлива власт, 
отколку што тоа била официјалната државна власт.11)

Уште повеќе се 1сведоштвата за настанатата вЬзнемиреност, 
па и исплашеност кај месните османски власти. Горче Петров 
аргументирано тврди дека османската граѓанска власт била, речи- 
си, парализирака и зашеметеиа. Тоа, впрочем, се потврдува и од 
некой фракцуски и руски конзулски извори. Чифликчсајбиите биле 
исплашени и ретйз· rpi напуштале градовите; Турците-трговци биле 
бојкотирани од македонското- население, војската била деморали- 
зирана и очаена. Еден 'современик тврди дека иесигурноста во 
утрешниот ден кон 1902 година се пронесла и врз турските маем, 
дури и меху надЗзрниците во битолскиот затвор. Се создало уве- 
рување „дека наскоро претстои да стане нетто крупно, та затоа 
секој гледаше —  вели тој —  да се стави под протекхдијата на не- 
кој комита“ . Малкумина биле оние кои велеле: „Со крв сме ja 
зеле (Македјонија б. н.) со крв ќе ja дадеме“ .12)

Познатиот организационеи раководител Антон Кецкаров за 
Охррхдско го тврди следново-: „Нашите чети ги држеа во респект 
турските чифлик-сајбии; a ангаријата и ро-бувавьето на рајата 
престана. Во· 1902 и 1903 година се стаза до положбата турските 
чифлик-сајбии по* селата да бидат под покровителството- на на-

За ова еден современны вели: „Убиството на Шрфки во селото Могила (Би- 
толско, н. б.) го стресна турското население. Реномето на Организацијата се поткрена, 
другите народи и аплаудираа, а и чесните Турци велеа: „Аферим, тој заслужуваше 
да биде убиен” . Иконом Тома Николов, Как се дойде до Иликденското въстание 
(Спомени), Ил. Илннден, София, 1936, кн. 9 (79), с. 9.

12) Види кај X. A. Полјански, Годе Делчев во спомените на современиците, 
,,Култура” , Скопје, 1963, с. 113— 119, 278— 279.

Францускиот конзул од Битола Макс Шублије во март 1902 година им го сооп- 
штува на своите претпоставени, меѓу другото, и ова: ,,Големите турски земјосопстве- 
ниди, кои во оваа годишна сезона обично престојуваат в своите чифлици, cera не 
смеат да ja напуштат Битола. Дури во самиот град царува еден вид страв и несигур- 
ност. По шест часот навечер чаршијата е затворена и никој не смее да излезе на улица 
без фенер в раде. ’’(Фоенската жълта книга по македонский въпрос, София, 1903, с. 
2— 3).
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шите чети за кое тие ги помагаа оо храпа. Мирного турск-о насе
ление беше заштитувано' од четите и ниеден Турчин не беше 
убиен без пре-суда“ .13)

Kora така етЬеле работите со градовите како Битола, уште 
посфатлива ни етанува вознемиреноста т неоигурноста сред тур-ско
то население во селските реони од внатрешноста на Македсшија. 
Па затоа станува поразбирливо зюшто наотаме бројии п-оединци 
—; Турци, во улогата на еимпатизери, помагачи, дури и членови 
на ТМОРО. Најзначајна помош тие укажале во снабдувањето на 
ТМОРО со оружје, како доставувачи на извеетувања, на пушки, 
рев!олвери и муниција. Бро-јни подробности, како илустр-ација на 
реченово наотаме во- спомените од многу современици и учесници 
во национално-револуционерното движенье. Голем дел од ов-ие 
детали, што овде ги изоставаме, кашле своја обработка во посеб- 
ни прилЮзи од некой наши автори.14)

Највисок израз на активна соработка, оекако, било зачленз^- 
вањето во ТМОРО и све-сното работење за нејзините цели за што, 
исто така, постојат некой податоци. Се тврди, на пример, дека 
познати-от Апостол Петков („Ениџе-Вардарското Со-пце“) примил 
неколкумина Турци во ТМОРО йои потоа му станале добри и 
предани соработници. Во април 1902 година, кота А. Петков се 
наоѓал во селото Крива, еден од нив, негов личен пријател и ку- 
рир·, го известил за пЬггерата што тргнала кон селото- и тој на- 
време -се повлекол од него.

Турчинот Шефки Вели од Елха, Ресенско, бил пр-иврзаник 
на Ор-ганизацијата и за ее то време на Илинденското воетание 
останал со воетаниците. По задзчнувањето на востанието бил фа- 
тен, оеуден и испратен на заточение во Мала Азија откаде што 
повеке не се вратил. Припаднрщи на ТМОРО станале и браќата 
Мустафа и Ќемал-бег од -селото Хрупишта, Коетурско. Нив за 
револуцризнерното дело ги придобил Павле Христов во затво-рот 
кај што заедно издржувале казна. По излегувањето од затвор тие 
форхмирале турска гр-упа кон ТМОРО, ко-ја ги помагала четите со 
храна, со доставување на известувачки податоци и тн.

Во Велес месниот комитет на ТМОРО определил еден свој 
член за зближување и соработка со одделни Турци во што биле 
постигнати добри резултати, оюобено во добивањето на известу
вачки информации. Некой од Турците-соработници на ТМОРО,

13) А. Кецкаров, Из спомените ми по революционното °движење в Охридско, 
Ил. Илинден, София, 1930, кн. 10 (30), с. 1— 4.

ы)  Види кај Тодор Симовски, За учеството на малцинствата во Илинденското 
воетание, Илиндекски зборник 1903— 1953, Скопје, 1953; с. 206— 213; Манол Пандев- 
ски, Вооружувањето на македонските револуционери и востаници во периодот до 
Илинденското воетание (1893— 1903), Гласник на Инстятутот за национална историја, 
Скопје, год. VII, 1964, бр. 2, с. 79— 114; Ѓурѓица Петрович, Оружарската дејност во 
Македоиија во предилинденскиот и во илинденскиот период, Зборник Илинден 1903., 
Скопје, 1970, с. 209— 227.
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откако биле откривани, биле исто така судени и затворами. И во 
Гевгелија ТМОРО имала свои симпатизери меѓу турското населе
ние. Некой од нив поименично· се забележани.

Сите овие податоци, макар колку и нецелош , ja потврду- 
ваат исправноста на начелната политичка линија спрема турската 
народност во Македонија што ТМОРО ja дефинирала уште при 
своето бовдавање.

Ill

Веќе истакнавме дека ТМОРО наетојувада да правая разлика 
помеѓу оеманската власт и масата од турското' население во Ма
кедонка. Таа наетојувала последното пюлитички да го неутрали- 
зира, па и да ги придобие неговите симпатии, а со цел тоа да не 
се нареди активно на страната на оеманската влает. Но треба да 
се истакне дека овие настојувања дале слаби резултати. Мн)ззин- 
ството од турското трудбеничко' население, следствие на нераз- 
виените општествено-политички одноои во неговата средина, се 
покажало неспособно да ги издиференцира сопствените интереси 
од интересите на беговско-бирЬкратскиот слој и на оеманската 
државна власт. Тоа уште помалку ги еогледувало поеебните инте
реси и етремежи на Македонија во империјата. Сопствената идни- 
на тоа ja еврзувало со опстанокот на Турција, a cè уште немало 
сили да пристани кон нејзиното внатрешно реформирање врз 
начелата на буржоаската демократия. Турското трудбеничко на
селение (самостСјни селани-земјоделци, занаетчии, ситни градски 
сопственици) немало свои поеебни политички и други организа
ции; тоа не манифестирало посебно општествено мислевье и поли
тично држење; наспроти на сопствените интереси, тоа допуштило 
политички да биде предводено од юултанските чиновници, од до- 
машните бегови, од муслиманюкото духовенство, т.е. во крајна 
линија —  'од цариградската влада. Па затоа и не е можно тоа да 
се третира како самостоен општествено-политички фактор во 
Македонија и во империјата воопшто; да се повлече штСи-годе 
јасна демаркациона линија помеѓу него и оеманската власт. Само 
поединци, преку помагањето на ТМОРО, ja прекинале оваа линија 
и го нарушило општиот распоред на силите. И сепак претежниот 
дел од чисто турското население во Македонија юстанал вон од 
директниот меѓусебен судир на двете војувачки страни. Чувството 
на елементарна човечка солидарност тука одиграло' најважна 
у лога.

Притоа, во текот на највжештените судирн меѓу двете воју- 
вачки страни —  македонската и оеманеко-турската —  е забележ- 
лива една постојана ескалација во кризата околу македонското 
прашање што ќе биде проследена и оо соодветна ескалација во 
ангажирањето на воените и други еили на оеманската власт, од 
една и мобилизирање на востаничките сили  ̂ од друга страна. По-

2 Иеторија
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четниот импулс на еекалацијата го дала врховиетичката четничка 
акција во Горно-Џумајско, есента 1902 година, по што* настаните 
започнале да ое одвиваат по солствената внатрешна логика. Tine 
не можеле да ое задржат со свесната акција на раководните сили 
на ТМОРО и стигнале до« Илинденекото востание од 1903 година. 
Османските властодршци станале посебно сурови спрема наееле- 
нието по задушувањето на врховиетчката провокација во Источ- 
на Македонија. Овде тие нашло —  како што боопштуваат совре- 
мениците —  убиеии и ранети членови на Врховниот македонски 
комитет од Софија, дури и офицери од бугарската армија. Уфр- 
лените врховистички чети во Македонија, веушнюст, биле бугар- 
ски државни чети. Огррчени од ова, тие станале уште посурови и 
започнале да опроведуваат неподнослив терор. Наедиаш по« врхо
вистичката провокација биле доведени г-злеми воени засилуваша 
во Македонија; резервистите. така наречените редифи, биле мо- 
билизирани и тн. Мобилизацијата на едната повлекла мобилиза- 
ција на силите кај другата војувачка страна.15)

И сепак османските власти —  централните, како и локал- 
ните —  дошло во деликатна ситуација. Тие молселе по пат на 
масовни погроми од стилот на ерманските и со еден удар да го 
потиснат револуционерното движење, но се плашеле од европ- 
ската интервенција. За разлика од Ерменија, Македонија се нао- 
ѓала на прагот на Централна Европа за кое нетто морале да во- 
дат сметка. Но исто така се покажале неспособни да излезат на 
крај во борбата против масовнюто надигање на македонскиот 
народ, кога би се користеле со колку-толку дозволени методи на 
војување <đo- него«. Па затоа, а со цел да избегнат поголем ризик, 
тие уфрлувале во борбата редовиа војска и резервиста само то- 
гаш и во толкава мера колку што· тоа им изгледало неопходно, 
но и безбедно. Со ваквата двојна игра можат да се објаснат и не
кой, иавидум, кЬнтрадикторни чекори : истовремени напори за 
задушување на движењето (всушност тие го разгорувале), но и за 
спречување на помасовни погроми (главно до мај 1903); затворање 
на едки и амнестирање на други револуционерни раководи- 
те ли и сл.

Покрај ангажирањето на административните органи, на вој- 
ската и полицијата, поинтензивно ее користеле услугите на раз
ните насилници, на еелските полјаци кои редовно биле мусли- 
мани и тн. Кон 1902 година била издадена наредба по мешаните 
села да се следи и затвора еекое сомнително лице кое што ли 
обиколувало макед|о1нските села. Cè во ова време, во повеќе 
места, особено во Западна Македонија, биле формирани така- 
наречените туреки ком!итети, кои презеле разни контраакции —  1

1б) Дописка од Битола, од 25. II. 1903, од журналистот Ludovic Naureaii. (Л -  
Норо), публикувана во Парискиот венсик” Journal” . Види: „Le  Mouvement Macé» 
donien” , Paris N o  23, 5, III. 1903, c, 7— 89
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гоединечни убиства на поистакнати луѓе, затворање, претепување 
[ тн. Во Ресенско тие ja запреле продажбата на оружје на маке- 
'онските селани од страна на Турци и муслимани, прогонувајќи 
и оние од нив кои постапувале спротивно од нивните наредби.16)

Кон крајот на 1902 година Портата издала наредба да ce 
шожарува сексе -македонско село βΙοι кое би ice открила чета, по- 
ебно ако таа даде отпор. Тоа претставувало нов чекор кюн при- 
хената на масовниот терор како средство за задушување на рево- 
[уцијо!нерното движење. Бидејќи пак ситуацијата и натаму ce за- 
ютрувала, почнувајќи од февруари 1903 година, владата започ- 
[ала да ое служи и со нередовгвите воени единици регрутирани од 
(омашното турско и муслиманско население. Как)о пак и маке- 
цжските чети, за одделни акции, ja мобилизирувале еелската 
дилиција, судирот добил елементи на народно1сно'-верска и гра- 
анска војна меѓу населениет^ во Македонија. Воведувањето на 
хередовните воени единици во борбите довело до уште поголеми 
южаришта, грабежи, убиства на мирного македонскю население, 
сои cè повеќе ќе се зголемуваат. Во неколкуте предв о станички 
гесеци биле опожарени д осетина македонски села —  Балдево, 
-Јаврокопско, Карбинци, Штипско, Баница, Серско (по убиството 
т Гоце Делчев); Смрдеш —  Костурско и други. Fla многу места 
а по прв пат отворено! и директно се судриле четите и селската 
иилиција на ТМОРО со редовната и нередовната османска војска 
лто исто така биле регрутирани од месното муслиманско' насе- 
хение. Едновремено со тоа турската влада продолжила да кон- 
дентрира редовна војска во сите свои европски територии, а по- 
зебно во Македонија; да ги мобилизира резервистите и од домаш- 
ното муслиманско1 население и тн.

И без тоа напнатата ситуација уште повеќе ja направиле 
критична познатите солунски атентати од крајот на април 1903 
година, кога раздразнетоста во турекиот лагер дрстигнала кул- 
иинација. Во Солун, во метежните атентатореки денови, загинале 
над 300 иевини луге, главно' Македонци, но тие можеле да бидат 
и мнЗогукратно повеќе ако контролата на ситуацијата не ja „зел 
во свои раце солунскиот валија кој ги запрел злосторствата на 
турските погромаџии.

Недела дена по >солунските атентати и како нивен директен 
одглас исти такви погрзмаџии, организирани од муслимански фа- 
натици, излегле на битолските улици да напагаат и убиваат не- 
вини луге по чаршијата и дуќаните. Четиринаесетмина од хрис
тианского население биле убиени, а неколку десетини ранети. 
Погромот во Витала колку шин бил инспириран од месната власт 
толку под притисок од кснзуларниот кор бил запрен од истата 
таа власт, а сЬ помошта од редовната войска. 16

16) Спомени на Славејко Арсов, Скопје, с. а., с. 63,
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Опожарувањето на села, масакрите на невини луге во Солун, 
Битола, и тн. ja оцртувале состојбата на крајната и опасна раз- 
дразнетост кај противникот. Таа состојба токму и била земена 
предвид при определувањето на главните правци на идните воста- 
нички дејства. Таа се одразила и врз одлуките за основниот ка- 
рактер на Илинденскотѓо! востание. Неговиот карактер го опре
делил, во прв ред, Конгреоот на Битолскиот револуционерен ок
руг, одржан во селото Смилево, Битолско, во депозите од 2 до 7 
мај 1903 година. На него, општата воено-политичка конце^дија 
на востанието била утврдена така што се барало, тоа да Сиде 
што подолготрајно да се иетрае во него колку што *е можно 
поДолгО' време, а со цел да се предизвика надворешна воена или 
порадикална дипломатска интервенција која би ги поставила 
почетните основи на автономна Македонија. Согласно со т)оа, 
Конгресот решил во1станиетО' да биде партизанско, да rio опфати 
сиот округ и да се прошири и во другите револуционерни окрузи, 
но да не биде маюовн!о, сенародно, т.е. да не се ангажира сото 
население во борбите. Оружените еили, вклучувајќи ги во нив и 
излезените востаници, -се групирале во одреди од по 30 до 50 
борци, а нивните задачи се состоеле вЬ напади на државните уста
нови, уништување на патните, железничките, телеграфските и 
поштенските врски; напади на помалите воени, полициски и дру- 
ги посади, уништување на помали воени единици и групп и тн. 
ЕдновременО' со т1оа биле напагаии беговеките кули и чифличките 
конаци —  тие конкретни упоришта на селанското ропство; лик- 
видирани озлогласени поединци —  муслимани. Според тоа, вое- 
таничките сили не се кренале против Турците воопшто, против 
Турците како население и народносна трупа, ами исклучиво против 
вз^ениот противник и крепителите на османското ропство во 
Македонија.

Наедно, востаничкото раководство настојувало да ее штеди 
живата сила на востанието и посебно —  небЬречкото население. 
Затоа биле дадени инструкции востаниците да ги задржуваат во 
свои раце ослободените градови, гратчиња и села само- до поја- 
вата на големи непријателски сили, а потоа да ги напуштаат. 
Таков бил случајот дури и со· осл'.ободеното Кр-ушево. ‘Се сметало 
дека, по· ваков начин, непријателот не ќе има повод да го напаѓа 
мирното население и да ги опожарува македонеките села и гра
дови. Се целело, исто така, да се зачуваат селата и еелското насе
ление —  таа најважна база на движењето, да се поштедат воста- 
ничките сили од прекумерни жртви и да се избегнат повјзди за 
погроми над неборечкото население. Одбрана на селата и посебно 
на нивното население по секоја цена се предвидувала само при 
напади юд башибозукот. Па затоа, ако востанието’ се разгледу- 
ва и како ризик, како шанса, чијашто цел и не морала да се 
оствари во моментот, а во тој случај и со оглед на неизбежноста
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од прздолжување на бор-бите и по него, ваквата воено-политичка 
стратегија на востаничко-то* рако-водство ни се покажува како 
достаточно далекувидна и мудра.

Овде ќе констатираме само дека Илинденсвзогро востание cè 
до својот крај, главно, било· изведено- согласно со ваквите кон- 
гресни решенија и востанички инструкции; Но- ни најмалку не се 
оствариле очекувањата за поштедување на востанатите села и 
градови и на неборечкото население во- селата и во градовите. 
Нив не ги поштедил османскиот непријател. Надежите на воста- 
гичкото раковЬдство ее покажале илузорни.

На Смилевскиот конгрес ее покренало и прашањето за од- 
госот на востаничките сили спрема мирного TypcKioi и друга мус- 
ниманско население. Тоа било во-нредно важно· политично пра- 
нање, прашање )од доменот на мегунационалните односи во- еден 
гресуден момент. Тоа уште на почетокот барало јасно дефинира- 
ве, дотолку пов-еќе што- елементот на стихијност и страстите за 
геконтр1ол,ирана одмазда никако не можеле да бидат исклучени 
:>д востаничките редови. Даме Груев, политички најиздигнатата 
шчност, кој иретседавал на Конгресот, избран од него- на чело 
га Главниот штаб на востаниетЬ во Битолски -округ, со- овие збо- 
ро-ви й дал насо-ка на расправата по ова прашагье·.

„Тур-чин или христианин —  тоа е безразлично-, ако не пра- 
т зло, не смее ни влакно да му падне -од глава“ . Во своего» објас- 
тување тој ja подвлекол оваа мисла на таков категоричен начин 
нто таа зазвучела за сите како- најсериознјо) предупредуваше.17) 
Звој Дамев став, кој бил усвоен од Конгресот, колку што го 
гзразувал континуитетот во- општата меѓунационална политика 
га ТМОРО толку бил и п-отврда на оваа политика во уеловите 
гага воетанатиот нар-од, потпирајќи се на сопствен1ото оружје, 
громогласно ги декларирал аспирациите да стане полновластен 
гасподар во својата татк1овина. Сега, во- уеловите на востанието 
raj став добивал далеку поголема тежина и нов квалитет и на 
шатрешен и на метународен план.

Овој став на некој начин бил внесен и во Востаничкиот дис- 
щплински устав што» бил усвоен од Конгресот. Во него, со закана 
)д смртна казна се забранувало секое „мародерство-, пијанство, 
шудничење и еилување на жени“ . Toj индиректно се сребава и 
50' други акти од востаничко-то раководствю». Така, во една распо- 
>едба од депозите спр-о-ти Илинден, со- која уште повеќе се кон- 
фетизираат задачите на востаничките сили, се наредува „тур- 
жите жени и деда да не се гибаат“, макар што» се препорачувало 
i разоружување на одделни муслимански села, доколку тоа би 
шло- можно.18)

17) ордан Бадев, Даме Груев. Живот и дело. София, 1943, с. 99.
18) Последки напатствија за кревавье на востанието, Љ  Лапе, Нови документа 

а Илинденското востание, Илинденски зборник 1903—  1953, Скопје, 1953, с. 16— 18
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Cè во таа смисла на војување, а со цел воставиците, во свои': 
дејства да не го йогазат мегународното хуманитарнО' право и i 
текот на востаничките операции, Главниот штаб й упатил пи 
мено предупредување на Дирекцијата на Источните железниг 
во деновите на во1станието' да не дозволи патнички сообраќај. Έ 
иисмото од Штабот «се вели: „Бидејќи востанието по апсюлут:- 
неопходност ќе биде придружено со атентати по железничкит 
линии, спомнатиот Штаб, пк> свој човечки долг ja предупредуг 
Дирекцијата да биде разумна и да не дозволи во тие денови Ж1 
телите на земјата да патуваат за да не станат невини жртви 
Оваа Дирекција потоа со плакати известила дека не им гаранти|; 
еигурност на патниците по линијата Солун —  Битола.19)

И во текот на в1оетаничките операции Главниот штаб пр>( 
должил да ги разјајснува целите на востанието и односот на воет; 
ниците кон мирното население од сите народносни и верски опр 
делби. Во еден позив од овие денови упатен до воютаницит 
мету другото, читаме :

„Шве го креваме оруж јето «против тиракијата и  нечюеечноета; т . 

Еојуваме во името иа слободата и човештиеата, впрочем, иаш ето дел 

стой повисоко од, секакозите иароднюсШЕ и ллем еноки различи  ja. Парад  

теа ние треба да ги рмещаме за свои браќа ците оние кои ютрадаат έ 

мрачного царство· на «султанот. Деиејс опрадаат сите христиј ански вас·: 
лени ја  вклучително (и самите турски селанм. Н аш  непридател е сам 

тур ската влада и секо ј о ш ј код Н е  и злезе  со о руж је  и ли  со шпионетш 

прошив нас или  Н е  подде да се пресметнува со  возаштитените старц! 
ж ени и деца, а не со нас —  сю него Öse се биеме, нему йе (му 1рд<м!аз|ду 
ваме. Заради таа наредувам е. . .  5) Заштита н а  христи јаните, вклучмтелн  

и на странските државдаеи и  6) Ое забранува да се напаѓа мирното турок 

население и да ое крова рака н а  тур/ски жени, деца и  сшарци“.20)

Очигледно е дека Главниот штаб ш  насолил востаничкит 
операции исклучиво> против о-сманските воени сили и нивнит 
помагачи, а со цел оперативните востанички дејства да се огранг 
чат на објекти и живата сила кои се од значење за воениот пс 
тенцијал на непријателот; да му ее прулси заштита на цивилнот 
население, а притоа да «се спречи «секое можно· пустошење н 
мирните тур'Ски села.21)

Меѓутоа, востаничкото раководство·, како и некой раковое 
ни организации на ТМОРО, не останале само на инструкциите з; 
невознемирувакье на мирното турско· население. Паралелно со  тов

19) Љубен Лапе, Извештаи на српските консули, митроолити и училишни иь: 
спектори во Македонија, Скопје, 1954, с. 255— 256.

20) Документот по прв пат е објавен во весникот „Македония”, София, 193] 
бр. 1546, с. 2. Него го цитира и X. Силянов, Освободителните борби на Македонии 
I, София, 1933, с. 257.

21) Поопширно за некой одделни аспекта на ова прашање види кај А . Христоь 
Создавање на македонската држава (1893— 1945), Скопје, 1971, с. 164— 174.·
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тие презеле чекор-и за разјаснување целите на воютанието* и сред 
турското население, а со цел за негово неутрализирање во суди- 
рот. Оправдано ее сметало дека коректното однесуваьье спрема 
турското1 и другото муслима нс ко селско и турдбеничко населе
ние, само* по себе, не е достатно за и тоа да ги сфати целите на 
борбата и да се ослободи од стравот и неизвесноста за својот 
опстанок во Македонија. Тоа било потребно дотолку повеќе што 
и непријателот се с луж ел со пропаганда сред ова население во 
Македонија. И со цел да се повлијае врз него, Централниот ко
митет на ΤΜΟΡΌ сироти Илинден им упатил на сите видни тур- 
ски лица во Македонија и Одринскиот виляет циркуларно писмо, 
напишанЮ! на турски јазик, со- мошне интересна содржина. Во 
писмото, кое што има карактер на официјална декларација на 
Ц. К. на ΤΜΟΡΌ, најиапред. се изјавува дека „Македонскиот цен
трален револуционерен комитет стапува во борба за да извојува 
справедлива и хумана администрација, наместо сегашната која е 
еднакво тешка и за христијаните :и за муслиманите. Борбата веќе 
започна —  продолжува декларацијата —  и Комитетот се чувству- 
ва должен да им се обрати на угледните Турци што живеат овде 
со молба да ш  успокојат своите собраќа за да не гледаат не- 
пријателски на в1останието.

Востаницмте ike се воздржуваат од секакви непријателски 
дејства против мирното население, ако самото· тоа не им прав-и 
штета на востаниците. А по нашата победа тоа ќе се ползува, како 
и ние, со благодејанијата на добиената од нас слобода. „Циркула- 
рот бил енабден гео лечат, како- актите што се доставуваат од 
регуларна влада“ —  објаснзшаат современиците. Апелот со право 
бил упатен до* турските првенци во земјата зашто било* познато 
нивцото голема политичка влијание врз турските и друште му- 
слимански пародии маем. Кота пак се имало предвид дека тие 
не ќе можат да се придобијат како* сојузници во борбата, се на- 
стојувало барем да останат неутрални што донекаде можелЬ да 
се постигне ако се смалеле неизвесноста и стравот кај овие маем.

Овој циркуляр уште во она време бил забележан од некЮл- 
кумина современици, како* и во· тогашниот европски печат.22) За 
него известува и српскиот канзул од Солун. ТПод тврди дека, рако- 
водството на ΤΜΟΡΟ се обидело да воспостави контакта со од- 
делни влијателни Турци вю· цела Македонија за кои се сметало 
дека ќе можат успешно да го посоветуваат му1слиманското насе
ление да се воздржува од зулуми во· текот на востанието. Спроти 
самого» востание тие до биле „циркуларно* писмо на турски јазик 
во кое Револуционерниот комитет им пропорачувал —  пишува 
конзулот —  да влијаат врз турското население да остане мирно

22) Види „ Le Petit Sou” , Paris, 26. V III. 1903., с. 1. Неговиот текст во превод 
од руски на македонски јазик, а според весникот „Одеский Листок” , кај нас го објави 
д-р Б. Ристовски (Нова Македонија, Скопје, 13. IX. 1970). Текстот на циркуларот 
во обата весника —  парискиот и одескиот —  е потполно идентичен.
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и да не им се иридружува на потерите, заштю* Комитетот работая 
да се подобри положбата што ќе биде во интерес и на мусли- 
манското население“ .23)

Чекор напред во напорите за објаснување целите на воста- 
нието Bio« доменот на мегунационалните одноеи во Македонија 
сториле творците на Крушевеката република. Краткиот апел за 
воставие што Реонскиот востанички штаб им го· упатил на воета- 
нрхчките одреди и на населевието во· Крушевеката околија ja 
впишал, меѓу другото, и следната револуционерна парола: „Да 
живее слободата и рамноправноета меѓу македонските народ
ности!“

Но најзначајкиот документ во· тој одное, секако, бил позна- 
тиот Крушевеки манифест. Toj бил донесен во текот на воста- 
ниет^о, напитан на македонски народен јазик и упатен до тур- 
ското и другото' муслиманско население што· живеело во Крушев- 
ската околија. Манифестот во исто време претставува декларација 
за целите на револуцијата во областа на мегунационалните одноеи 
и новик до муслимавското трудбеничко население да им се при- 
дружи и тоа на македонските револуционери. Неговата основна 
идејно-цолитичка концепција е проткаена од оознанието на кру- 
шевеките револуционери дека „Македовија е наша заедничка 
мајка“, дека е општа татковина на сите народности што ja насе- 
луваат, вклучувајќи ги тука и македонските Туоци. Манифестот 
декларира дека „Македоиија е наша“, дека е „богата земја“ во 
ко]а „и за нас и за нашата челад и прачелад“ има место и уелови 
„да живеат мирно, да си работат епокојио- и да напредуваат“ . Но 
во условите кога во Македоеија загосподариле тиранијата, насил- 
ниците, зулумќар-ите, разните арамии, јанкесеџии и деребеи, таа 
заприлегала на пуста пустина“, станала „сирота и Ючсрвавена“ .

„Турскиот народ во Крушевеката револуционерна околија“ 
во Манифестот ее третира не како- стравски окупатор кој треба 
да се истера во Мала Азија, туку кайз> домашно» -население со кое 
„од дедо-предедо си живееме како браќа на оваа земја, та ние —  
велат неговите автори —  ве имаме како- свои и сакаме до крај 
да оставиме свои. Ммрниот, трудољубивиет и чесниот турски на
род, што ее прехранува, како нас, -со крвав пот, е наш брат и 
со него сме живееле и пак сакаме да живееме“ . На Турците, и 
другите муслимани им се признава статусот на полноправии гра- 
ѓани во идната свободна Македонија. Во Манифестот дошла до 
највиеок израз свеста за целината на Македовија, а заодно со 
тоа и за судбивската поврзаност во- минатото, и во- иднината на 
македонскою *da турското, на христианскою со муслимавското 
население. Нив неразделно ги еврзала „оваа земја“, т. е. нивната 
заедничка татковина чија што судбииа, една и иеделива, тие

23) Љубен Лапе, Неколку нови документа за 1903 година, Годишен зборник 
на Филозофскиот факултет. Историско-филолошки оддел, Скопје, 1953, с. 262.
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зеднички ja делат. На самиот почеток од документов тие се на
речены „браќа земјаци и мыли комшии“ . Востаниците им се обра- 
ќаат во· свойство на нивни „вечни комшии, пријатели и: познаници 
од убавото Крушево и неговите китни села, без разлика на вера, 
народност, пол и убедување“ .

Oot прв пат во иашата попова историја на мир-ното· турско 
население му се сугерира идејата дека тоа не треба евојата иднина 
да ja бара во Оеманската империја која пропаѓа, туку во* Маке
донка како ненова поте(сна татковина која, како· нова држава, 
треба да се роди. И за да мгасе колку-толку да ja акцептора таа 
идеја, да ги издвои евоите интересы од интересите на крепителите 
на султанска Турци ja, му се укажува дека и тоа е напуштено, 
екснлоатирано и ограбувано од истите царски ефендии, бегови 
и паши. „Жедните за крв и гладните за човешко месо муртати, 
гледаат и нас. и вас да нё детераат до питачки стап. Тие се — 
велат авторите на Манифестот —  наши и ваши душмани“ . „Ние 
не само· што ве имаме како· свои браќа —  -се вели во Манифестот 
— бидејќи разбираме оти и вие сте робје како нас, робје на 
царот и на царските бегови, ефендии и паши, роб je на б(згатите и 
на еилните, робје на наоилниците и зулумќарите што ja запалија 
царштината од сите четири страни. .. „Следејќи го овој ред на 
миели, авторите на Манифестот продолжуваат: „Мили наши ком
шии! Како Турци, Арнаути и муслимани, разбираме, вие cè си 
миелите оти царството е ваше, и оти вие не сте робје, штом на 
царекиот бајрак нема крст, а има звезда и месечина. Оти не е 
така, и оти грешите вие бргу ќе се сетите и ќе го разберете“ . Ве- 
ројатно· не ќе згрешиме ако речеме дека Манифестот се обидел 
на македонските Турци, по прв пат во нивната попова историја, 
да им ja покаже нивната вистинска класна и ‘юпштествена пози- 
ција во· „нивното“ царство. Затоа Манифестот ги повикувал кон 
политичка солидарност со нивните македонски и други хр1истијан- 
ски соотечественици. Турските пародии маем во Македонија слич- 
ки парливи зборови можеле да слушнат одвај пет години подоцна 
искажани на шлемиот митинг во првите хуриетски денови во· 
Солун од Јане Сандански и Βίοι познатиот негов Манифест до 
народите на Турција.

Манифестот понатаму декларира дека оелободителите на 
Крушево· се револуц1ионери птто дале клетва да се борат против 
тиранијата и да загинат во борбата за право и слобода. „Ние не 
дигнавме пушка против вас —  тоа би било срам за нас; ние не 
дигнавме пушка против· мирниот, трудољубивиот и чесвиот тур- 
ски народ“ —  >се вели во документот. Неговите автори изјавуваат 
дека им:отот, животот, верата и честа на турскиот народ им се 
еднакво окапи, како и сопствениот имот, ж:ивот и чест. „Од нас
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и од нашите села да не се платите, ние никому зијан не ќе сто- 
риме“ .24) Сличим декларации за целите на востанието наоѓаме и 
кај друште реойски востанички штабови.

При KpajiOT од Манифестот тие ги повикуваат и муслима- 
ните „под бајракот на автономна Македонија“ за заеднички да ги 
скршат ропските оковки и да се „спасат од маки и страданија“ .

Сепак, крушевските револуционери, с лично на востаничките 
раководства Bien другите реони, согледувале дека турското и дру- 
гото муслиманско население е оптоварено со бројни предрасуди, 
дека политички е на ниско рамниште, дека одгледува многу 
скрупули спрема „своего“ царство, та и не го очекувале неговото 
наредување под востаничките знамиња. Но во името на братство- 
то, на добрососедство-то, на човечката оолидарнЬст и на заеднич- 
ката утрешнина, тие го повикале, барем, да остане неутрално, 
да се држи достоинствено. „Вие мюжите да ни поможмте со едно 
нетто—  а тоа за нас е голема помош: да не се заортачите со душ- 
маните, да не дојдите ico пушка против нас и да не правите 
зулуми по рисјанските села“ .

Сличио на циркуларнЮто пиемо од Ц. К. на Македонската 
Револуционерпа Организација и во Манифестот се подвлекува 
мислата дека -востаниците се борат за слобода и на муслиман- 
скиот дел од населението на Македонија. „Ние сами ќе ее бори- 
ме и за нас и за вас, яко е потребно', до еден ќе умреме под бај- 
ракот за нашата и ваша слобода и за нашето' и ваше право“ .25)

Манифестот завршува со акламирање на борците за слобода, 
на сите чесни македонски синови и на автономна Македонија.

Од Добиениот одговор од кметот на селото Алданци, Синан 
се заклучува дека копии од Манифестот (тој ш  наречува писма) 
биле испратени и до другите муслимански села во Крушевско. 
Тоа го посведочуваат и некой автори. Кметот на Алдинци сфатил 
дека македонските револуционери се кренале имено „против ло- 
шите луге и против уќуматот (власта) кој што нив га штити“, 
но според него, таквите луге избегале во градовите. „Што се од- 
несува до нас —  вели кметот Синан —  ние ви ветуваме дека ќе 
мируваме“ . Toj соопштил уште дека и другите муслимански села 
се согласиле да останат неутрални. Пиемо то, како и ‘секој офици- 
јален акт, го носело селскиот печат и потпиоот на кметот.26)

м) Заслужува одбележување острото реагирање од Никола Карев поради за- 
пленувањето на стадо овци и кози од страна на трупа востаници. Ы. Карев наредил 
востаниците веднаш да го вратат стадото и да побараат прошка од селаните на тур
ското село Алданци за сторената грешка, застрашувајќи ги со јавно стрелање ако 
нетто слично повторат „ И  вие и тие —  рекол Н. Карев —  треба да разберете дека 
ние не сме ајдуци туку сме револуционери. Марш обратно во Алдинци, побарајте 
извинување за сторената грешка и вратете се да ми реферирате за стореното (Никола 
К. Майски, Крушево и борбитЬ му за свобода, София, 1935, с. 73).

20) Види: Крушевскиот манифест, Скопје, 1968.
26) X. Силянов, цит. дело, I, с. 293.
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Сличен племен одѕив пристирнал и од избеганиот началник 
на разбиениот крушев1еки гарнизон Сулејман кој, исто така, се 
засолнал во· Алданци. Toj ja сфатил емислата на оелободителните 
напори на македонекиот народ и ги поздравил крушев1ските рево- 
луционери со овие зборови:

„Јунаци,
Вашата цел е велика, а борбата —  смислена. Напред по тој 

страшен, но славен пат, moi којшто опте народи се добрале до 
ело б о дата!“27) Во последниве редови се евидентни идејните на- 
веви од младотурското движегье, кое пак најбргу созревало токму 
во Македонија.

Обата овие одглаюи од Манифестот биле примени со радост 
во востаничките редови, зацврснувајќи ja уште повеќе нивната 
вера во големината на борбата што· ja новеле.

Но· овие акти, придружени со ветувања за неутрално држење 
на околното турско и другого· муслиманско население, ништо не 
можеле да придонесат за одбраната на ослободената територија 
и за успехот на востанието. Турската восна команда, раздразнета 
од поразот и од наетаните во· Крушево и иеплашена од надвореш- 
на интервенција во Македонија, фрлила пробив Крушево близу 
дваесетилјадна редовна војска, а йод; командата на жестокиот 
Бахтијар-паша. Десетдневната Крушевска Република била заду
шена во крв и пожаришта.

По· примерот, a веројатно и по препорака од Главниот штаб, 
извесни аштациони чекори сред турского· население презеле и 
другите реонски востанички раководства. Некой реонски штабови 
спроти денот на воетанието објавиле пригласи до турското насе
ление кои ли објаснувале целите на востанието. Ноќта спроти 
Или-нден Охридскиот реонски штаб испратил три жени во Охрид, 
кои плакатите што· биле испишани на турски јазик ги излепиле 
по вратите на некой турски. куйи. Турското население се пови- 
кувало да остане спокојно и неутрално· зашто борбата не била 
насочина „против турската paja“ , ами против султанската власт 
и против зулумйарите.28) Апел со слична содржина бил испратен 
и до албанските муслим ани, жители на се лото Песочани, Охрид- 
ско. Напитан на турски јазик, тој му бил предаден на селскиот 
оџа.29) Според љубљанскиот весник „Словенец“ вакви апели биле 
излепени по вратити на цамиите и државните установи во многу 
села од Битолскиот округ.30) Растурањето на вакви. писма и апели 
го посведочуваат и други извюри. На пет-шест дена пред во1ста- 
нието ресенскиот војвода Славејко Ароов од Главниот штаб по-

27) Ангел Динев, Илинденската епопея, I, София, .с а., . 329.
28) X. Силянов, цит. дело, I, с. 311.
29) Спомени на Смиле Войданов, Сб. Илинднско-преображенско въетание, 

1903— 1968, София, с. 205.
30) „Slovenec” , Ljubljana, бр. 183, од 10. VIII. 1903, с. 2.
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дигнал, меѓу другого, й „писма на турски јазик, определени за 
Турците. Вс< нив —  вели С. Арсов —  ce изјавуваше дека ние сме 
само против лошите Турци и слично, а не против опте нив“ .31)

Реонските во1станички раководства, како и илинденските 
востаници во целост, се придржувале кон овие расйоредби на 
своего повиюоко раководство. Единевтено во Нснстурско биле на- 
паднати, но со цел на разоружување, три муслимански села. Но· 
и до об oj ексцею дошло, —  откако востаниците три дена по Илин- 
ден го побарале оружјето- од селаните, кои пак одговориле со 
огон. Впрочем тие и дотогаш биле осведочени шьачкаши на 
околните христијански села.32) Англичанецот Хенри Брајлсфорд, 
кој при крајот на воютаиието! пропатувал низ Западна Македонија, 
тврди дека востаниците за одмазда опожариле пет турски села.33) 
Сепак jacHo е дека се работа само за одделни ексцеои кои во 
вакви услови се неизбежни.

П'оединечни се случайте на коректно, хумано и благона- 
клонето однесување од Турците кон востаниците, макар што за 
ова недостасуваат изв1орни податоци. Така, Турците од Сопотница, 
Демирхисарско се обиделе да се застапат за евоите соселани —  
Македонци пред војската, но неуспеале да го спасат македонскиот 
дел од селото од опожарување. За Охридское во литературата нао- 
ѓаме примери на помагање coi храна на збегот во· Рашанец од 
поодделни побогата Турци од селото Леско-ец.34) Некой автори 
спомнуваат и тројца Турци —  учесници во во(станието во Охрид- 
скО', но за да се прифатат 5и требало тие податоци да се потвр- 
дат и од други, посрхгурни извори.35) Никола К. Мајски како п!о- 
магачи на Илинденското востание та спомнува муслиманите од 
селото Норово, КрушевскО'.36) Слршни ретки примери среќаваме 
и кај други автори, часто насигурни и расфрлени низ мемоар- 
ската и другата литература.

За спречување на помасовното помагање на востанието при- 
донеле и противмерките на османските властодршци. Во тој по- 
глед С. Арсов во евоите спомени забележал: „Во почетокот (пред 
востанието б. н.) Турците јавно им продаваа пушки на селаните. 
Но подецна беа основани турските комитета кои почнаа да му 
објаснуваат на турското1 просто население дека прави голем грев 
кога им продава оружје на христијаните и се закануваа секого да 
го убијат ко<ј тоа би го правел“ .37) Муслиманското население, зна-

31) Цит. Спомени на Славејко Арсов, с. 63. За истото и icaj Љ . Лапе, Неколку 
нови документи, с. 262.

32) Љ . Лапе, Нови документи, с. 95; X. Силянов, цит. дело, I, с. 303— 304.
33) Види: Българите в Македония. Психологически студия от X. Н. Браилсфорд, 

Революционен лист, сл. бр. 20, 30. V III. 1904, с. 5— 9.
м)  А . Христов, цит. дело, с. 160.
35) Международное конгреси и Македонский въпрос, София, 1922, с. 17.
36) Н. К. Майски, Петдесет години от Илинденското въетание, София, 1953,

с. 96.
37) С. Арсов, цит. спомени, с. 78.
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чи, било поставено под цврстата контрола на турските реакцио- 
нерни сили. Па сепак, во текот на востанието одделни првенци 
ио селата во Преспа искажале помирувачки тенденции, а некой 
муслимански или мешани села склучиле договори со своите маке
донски соседи дека не ќе си напакостуваат едни на друш.38)

Од современиците како пример на хуманост и трезвеност 
се посРчува охрид скиот кајмакам (околиски началник) Мехди-Беј. 
Пред 1903 година тој бил висок чиновник во· Сереката сандачка. 
управа. Иако по потекло од Ал бани ja, Мехди-Беја го третираме 
овде, зашто· бил нСюител на турската султанска власт. Со голема 
тактичност и  залагање тој не дозволил во првите воСтанички де- 
нови да превагнат фанатизираните поединци од реакционерниот 
турски комитет вЬ Охрид и да извршат масакри. над мирного 
македонско население. Под одна, по* уништувањето на востанич- 
ката болница во реоиот на селото Брежани, триесетина ранети и 
болни в(останиди и селани тајно биле префрлени во- Охрид, каде 
што една трупа учителки (со· помошта од Градскиот рсволуцио- 
нерен кОхМитет, уредиле илегална болшсца. По кратко време мес- 
ната власт ja открила бол ни дата и опгкако не успеала да ги открие 
врските на учителките со- Комитетот, кајмакамот Мехди-Беј не 
само што не ja затворил болнидата туку и материјално ja помог- 
нал. По месец и пол цена грижата за болнидата ja презела англи- 
ската добротворна мисија предводена од спомнатиот X. Брајлс- 
форд. Завршувајќи го свое то кажување за охридската востаничка 
болница, забележано во Софија во 1936 година, учителката Аепа- 
сија Каневчева со носталгијата на емигрант искажала и една го 
лема вистина: „Ако сите Турди беа благоразумии како Мехди- 
Беј, тоа немаше тие да бидат денес бегалди во· Турдија, ниту ние, 
бегалци во· Бугарија!“39) Охридскиот кајмакам Мехди-Беј и по· во
станието благоразумно п)31стапувал спрема Македонците за што 
Дето така постојат сведоштва.

Политичкото поведение на дел од турского- и другого' мусли- 
манюко население се определувало и од соодносЬт на силите што 
војувале, т. е, од дадената конкретна ситуадија во Македонија. 
Така, на пример, во· првите деиови на востаничкДот налет градот 
Битола практично се нашол блокиран од востаиичките сили. За 
тие денови познатиот Панче Дорев, тогаш млад адвокат в!о< Бито
ла, го забележал и ова: „Турците, со секој ден cè позагрижени, 
почнаа да ни се приближуваат, плашејќи се дека ние (востанидите
б. н.) ќе претегниме. Во текот на три еедмици сите ее натпрева- 
руваа да не фалат. Дури ерпекюто конзулство во Битола даваше 
најсимпатични известувања на белградските весниди за Битол- 
ското (Илинденското б. н.) востание.

88) X. Силянов, цит. дело, I, с. 418.
39) Н . К. Майски, Мехди-бей и охридската болница, Ил. Илинден, София, год. 
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За жал, не мина многу време и очекуваното настапи: войска 
навлезе од »сите страни и започна оистематско опожар-уванье на 
села и планини“ .40) Сличимте расиоложби не ги напуштиле поедин- 
цмте —  по благоразумии Турци м кон крај от на востанието. Посе- 
риозните од нмв во Битола, а во- врска со познатите Мир-цштегеки 
реформи што уследило по диктат од големите «силм додека воста
нието уште тр-аело, со· забележлива загрмженост ja согледувале 
критичноста и на <сопствената пюложба во Македонија.41)

Наспроти сето погор-е мзнесено, сосем спротивни гледишта 
за држен>ето- на 1илинденсните востаници юпрема турското и дру- 
гото муслиманско население наоѓаме кај тогашиите задгранични 
прететавници на ТМОРО во Софија —  Христо Матов и д-р Христо 
Татарчев. Откако ои зеле многу од надлежностите на Ц. К. на 
ТМОРО и особено на Главниот вюстанички штаб на чело со Д. 
Груев, тие, по- менталитет склони кон политиканство то и заста- 
нати на проврховистичкмте идејни позиции, презеле постапки 
кои се киселе со основните принципи на ТМОРО. Во еден цирку- 
лар, испратен од нив до Окружного раководно тело- на Серскиот 
округ со- дата од 11. август 1903 година, тие му ставаат на знаење 
дека, „Револуцијата ќе ja претставува icaMSot Преиставничкото тело“ , 
т. e. тие двајцата. Toa било· во- спротивност со овластувањата што 
во Смилево ги добил Главниот востанички штаб.42)

X. Матов и д-р X. Татарчев во· својство на задграничнР1 прет- 
ставници и без ничија ковсултација заклучиле спогодба со вр-хо- 
вистите, дозволувајќи им да влезат во Неточна Македонија со свои 
чети за да земат и тие учество во ИлинденскЬто востание. Од 
тоа, пак, можеле да се очекуваат само лоши последици.

Освеы тоа, планот и задачите на во1станието, според X. Матов 
и X. Татарчев, имале единств-ено за цел да предизвикаат воена 
интервеиција на Бугарија против Турција. Со ваква цел тие ис- 
пратиле поеебно циркуларно пИсмо до· окр-ужните раковод1ства 
на ТМОРО во Македонија во кое, меѓу другого, читаме: „в) Се 
препорачува насекаде и ви се препорачува и вам безмилосно го- 
рење, колење во селата, атентати и посегнување во градовите, на 
се она што- е туго и непријателско-. г) Најкрајното, само- и само 
за да се заплати кнезот (бугарсни б. н.)“ Препорачуваните од

40) Пацчо Дорев, Външната политика и причини на нашите катастрофу София, 
1924, с, 15. (Српскиот конзул од Битола за П. Дорева, соопштува: ,,Овој млад човек 
е претставник на чрюто македонската трупа која работа за атономија на Македонија 
и која бара подеднаква помош и од Србите и од Бугарите” . П. Дорев бил определен 
од Главниот штаб и лично од Даме Груев да одржува врски со конзуларниот кор во 
Битола. Toj од Штабот добил значајни дипломатско-политички задачи. (Види: Л>. 
Лапе, Нови документа, с. 78— 79; Манол Пандевски, Обиди на В М Р О  за воспоставу- 
вање внатрешни и надворешно-политички врски во текот на Илинденското в g тание, 
Гласник, на И Н И , г. III, I960, Скопје бр. 2).

41) Љ . Лапе, Нови документа, с. 137.
42) Исто, с. 46— 47,
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задграничните претставници средства и методи на борба преку 
крајни жестокости спрема ,,cè она што било туго“ ; по- пат на 
метусебно истребувањс и граѓанска војна од која би настрадал 
пред се македонскиот народ, а со цел да се изврши притисок врз 
бугарокиот кнез и да се дојде до отворање војна од Бугарија 
против Турција, немало hmhitIo· општо со идејно-лолитичката ориен- 
тација на ТМОРО.43) Овие инструкции се совпагале со врховистич- 
ката пракса и биле потполно спротивни на решенијата од Смм- 
левскиот конгрес. Востаничките раководства на теренот, пак, 
ниту моокеле нити оакале да пи прифатат овие средства и методи 
на војување. Тие продолжиле да се придржуваат до револуционер- 
ната етика, која и дотонаш веќе ей имала создадено своја тради- 
ција. А во политичките сметки на тогашните задгранични прет- 
ставници на ТМОРО иснористувањето на бугарската државна сила 
и војска земало приоритетно место, одошто дошле и нивните ин
струкции, преку распалувањо на верскиот и националистичкиот 
антагонизам во еднь метежно- вроме во Македонија да се предиз- 
зика надворешната интервенција.

Наспроти ви|соко хуманото· држење на македонските воста- 
ници спрема турското и другото муслиманско население, турската 
влада употребила варварски методи за задушување на Илинден- 
ското востание. Тие се оо1стоеле во погроми над незаштитеното 
ЦИВ1ИЛНО население во· селата и плавините, во силување на жени, 
гшачкање и опожарување на села и град|ови, опожарување дури и 
Eia планивите, артилериско бомбардирање на Крушево и некой 
:ела, пустошење на лоз ja, градини и ниви, огоабуваиье на живата 
стока, убивање и масовио· затворање на луге и тн.

Тоа најдобро го илустрира крајеиот црн биланс на заду- 
гненото востание, жестоката цена што македонскиот народ ja 
златил за своето храбро посегнување кои слазбодата. Во· Македо- 
зија и во Одринскиот виляет, во текст на востаничките борби, 
зиле опожарени 201 село, 4.694 невини луге биле истепани, искла- 
эи или живи изгорени, 3.122 жени —  силувани, 70.837 луге оста- 
эале без покрив над глава. Во востанатите околии со десетици 
зела биле претворени во пепелишта.44) Бројни и потресни се све- 
цоштвата за сето ова што пи оставиле многумина востанички 
заководители и друш  современици.

Главниот востанички штаб, како и реонските востанички ра
ководства, се нашле изненадени и збркани пред масовноста на 
зазурнувањата на земјата и бруталното уништување на луѓето. 
Нивните настојувања да го зачуваат цивилното население и маке- 
цонските села од уништување и да го спречат ангажирањето' и на 
несното муслиманско население во задушувањето на востанието 
эи оддалеку не пи дале очекуваните резултати. Главниот штаб

43) Исто, с. 67— 69.
44) X. Сидянов, цит. дело, I, с, 430,
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бил изненаден од тоа што режимот против кој m  крен,ал народот 
на востание ее покажал до· толку варварски. Таква е личната испо- 
вед и на Д. Груев. Подоцна, тој за тоа има речено: „Ние не 
верувавме дека Турците ќе се решат да прибегнат до толкава 
жеютойост —  сосема да го разорит насел ението“ .45)

Оваа околноет и наложила голем дел од грижите на Шта
бот, и посебно на Д. Груев, да се изразат во напорите за (спасување 
на населението. Тоа пак му ги врзувало рацете за подруги вое,ни 
и политички потфати. Барајќи заштита насекаде, Штабот најпрво 
им предал Мемоар на прететавниците на големите сили во Бмтола 
во кој, меѓу другого·, читаме: „Турската влада бесюилна да ги 
ушгшти 00' дозволени средства на војување нашите вооружени 
сили, им го препорача на своите војени еден од најварварските 
начини за задушување на воетанието што се состой во ограбување 
и опожарување на христи јан!ските села и во· 1обесчестување и уби- 
вање на жени и деца“ .

Откако во документот се набројуваат дотогаш опожарените 
села, Мемоарот продЈолжува: „Сите гореизброени села се изгорени 
било· само од војската, било со помошта и од башибозукот. Coion- 
штувајќи Ви го ова, ние изјавуваме дека, ако< до!сега успеавме да 
го задржуваме христијанското население во вилаетот од дејства 
спрема турските села, 1слични на вршените од војската и башибо
зукот спрема христијайските села, тоа во· иднина не ќе ни биде 
возможно да го правиме. И нека за cè што занапред ќе станува, 
одговара турската влада, која им дава вакви наредби на своите 
редовни BojiCKH и на башибозукот“ .46) Но Штабот и востаниците 
нити можеле, а изгледа нити мислеле, да прибегнат до елични 
акции против турските села. Затоа, пак, варварСките средства од 
противникот негативно- подејствувале врз моралот на востанатите 
македонски селани.

Слични дипломатски п01стапки, а со цел да се добие поддрш- 
ка, подоцна биле направени и до· владите на двете сосед ни сло
венски земји —  Бугарија и Србија. На бугарскиот трповски ίκοπ- 
зуларен) претставник во Битола Штабот му предал едно „Изло
жение“ во кое се соопштувала општата мрачна положба на воста- 
натиот нарЬд. Сличен апел за помош бил упатен и до срдакиот 
конзул во Битола. Документот најпрво ги набројува извршеыите 
грабежи на добиток и покуќнина. изгорените села, колежите на 
жени, деца и -старци и страдањата на народот вЬ збеговите во 
пределот на Порече. Потоа, во него се вели : „Ние не разбираме 
зошто ice гонат жените и децата. Во- дваесеттиот век пред очите 
на конзули, на диплЅоматија да стануваат такви варварштини“ . На 
крајот од документот се апелира кон хуманите и посебно кон
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46) X. Силянов, цит. дело, I, с. 431— 423,



словенските чувства на коизулот —  Србин да ja извести својата 
влада и да го бара нејзиното застапување за смалување на маке- 
донските народим етрадања.47)

Покрај варварските воени методи за задушување на Илин- 
дспското востание генералнмот гувернер на трите македонски 
вилаети и највисок претставник на о'сманската власт во Македр- 
ни ja Хусейн Хилми-паша презел и некой пропагандни мерки со 
номера да ги деморализира востанатите селани и да ja заблуди 
светската јавност за вистинската положба во Македонија. Изво- 
рите, на пример·, тврдат дека Хилми-паша народил да се излепат 
прогласи низ сета земја, испишани на местей македонски јазик 
во кои населението било повикувано да мирува, да не им се 
придружува на „o-пасните“ , да се стрпи и да го оочека извршува- 
1ьето на веќе прокламираните административни реформи. Ветува- 
њата биле пропратени и со на|01стри закакувања. Сличим апели 
биле правени и во текот на востанието. Со· нив востаниците се 
повикувале да го положат оружјето и да се предадат на „милоста 
па Султайот“ .48) За сличим постапки говорит и некой од востаыи- 
ците. Антон Кецкаров вели дека кон средината на јсептември во 
Охридско се појавиле апели од турската власт кои го повикувале 
наеелението во рок од 3— 4 дена да го Положи оружјето и да ги 
предаде своите началници, по што ќе било потполно амнести- 
рано.49) Такви објави долго! време биле лепени на јавни места и 
во Битола. Слично било· правено и во селата од Западна Mâ- 
кедонија.50)

Овие чекори на противникот изгледа го Побудиле Главниот 
во'станички штаб да одговори со свој апел до· востаниците и на
сел ението. Во- него, мету другзто, се вели: „Селани, старите поро- 
бувачи на Македонија ве повикуваат да ja одделите својата суд- 
бина од судбииата на „опасните“ што се борат за вашето осло- 
бодување од турското ропство. Вие мошне арно знаете што зна
чат тур-ските реформи. Тие носат опожарени села, затвори и 
убиства“ . Апелот, на коајот, ги повикува селаните „во· решавачка 
борба против заедничкиот непријател“ . Во еден друг сличен про- 
глас Главниот востанички штаб со полетай и окуражувачки збо- 
рови им ja посочувал на востаниците перспективата на блиското 
ослободување на сите македонски народим маем без разлика на 
верска и народноена лрипадиост. Востаниците биле Поеикани да 
сторат последим у!силби за извојување на слободата „чишито му- 
гри веќе изгреваат на хоризоитот на Македонија“ .51)

-4Т) Љ . Лапе, Нови документа, с. 45— 46.
4Ѕ) Љ . Лапе, Неколку нови документи, с. 135,
19) А. Кецкаров, Въстанието в Охридско през 1903 годика, Ил. Илинден, Со

фия, 1933, кн. 7— 8 (47— 58), с. 19— 21.
50) Л>. Лапе, Нови документа, с. 30, 153.
51) La question des réformes dans la Turquie d'Europe. Exposé documentaire par 

un Non-doplomate, Paris, 1903, c. 85— 86.
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Обете војувачки страии, значив освен со оружјето, прибег- 
ыале и кон пропагандно-психолошки средства на војување.

Од друга страна, едновремено со задушувањето на востанието 
во Битолекиюг округ, османските власти презеле напори и за 
локализирање на востаничкиот пожар. Тие посебно се плашеле 
востанието да не ее прошири во Источна Македонија која ηιί ο̂ 
граиичела со Бугарија. (Од тоа, впрочем, многу се плашела и вла- 
дата на Бу гари ja, но· од свои сметки и мотиви). Османските влас
ти, шжрај иатрупувањето на војските, ее заложиле и со пропа
гандой средства да го спречат населението во Серскиот округ за 
да не востане масовно. Турските офицери и првенци ш  еоветувале 
македонските селани да мируваат, да не ги слушаат комитетските 
луге, нити да очекуваат каква и да е помош од Бугарија. Тие 
тврделе дека Бугарија, по баране од Турција, зела најетроги мер
ки на границата за да не пушти ниеден човек во Македонија. Во 
извесна смисла тоа било точно. Селаните од Пирин раскажувале 
дека, огркако било прокламирано востанието западне од Вардар, 
кивните села часто ги обиколувала војска со цел да го држи на
селението во страв за да не се крене на оружје. Последнего, впро
чем, за такво нетто· немало достатно оружје, кое делумно било 
одземено по горно-џумајеката врховистичка провокација.52)

Иста цел имале и некой други такви постапки. Јане Сандан- 
ски кажува дека кога во еден остер судир· во Пирин загинал 
војводата Спиро Прилепчанчето, Турците утредента излепиле пла
ката во Горна Џухмаја, известувајќи дека „Сандански бил убиен“ .53) 
Тие, значи, го знаеле авторитетот на Ј. Сандански, а одовде и 
значењето на веста ниЪ јавно ja лансирале.

Станува очигледно дека Главниот штаб, како и реонските 
востанички штабови, мету кои посебно се издвојува Штабот на 
крушевските воетаници, пЈекрај со· оружјето; прибегнале да се 
служат и со средствата на усната и писмената пропаганда. Тие 
тоа го прав еле како пред, така и во текст на востанието . Кон 
истого, нетто Нодоцна, прибегнал и непријателот. Притоа е за- 
бележлива следната појава: револуционерните и востаничките ра- 
ководства уживале неподелен авторитет сред македонского и дру- 
ro T to i христијанско· население а особено меѓу селанството и се 
ангажирале да го неутрализираат, па и да го привлечат на своја 
страна и турското и другого муслимаиско население. Обратно, 
османската власт, која ja задржала политичката контрола над 
мнззийството од турското и другого муслиманско население, се 
обидувала да го одвои македонского и другого христијанско- на
селение од неговото востаничкјз< раководство. При тоа османската 
власт посебно се трудела да шпекулира со реформите.

52)  Ив. Г. Белев, Из живота на летите. Ил. Илинден, София, год. VIII, 1936, кн 
8 (78), с. 15; Бежанди (Спомен) Ил. Илинден, г. III, 1929, кн. 1 (21), с, 15— 16,

53) Спомени на Јане Сандански, Скопје, с. а», с» 37,
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Вастаничките одреди, бројио мали и слабо наоружени, рас- 
фснати До» планивските терени, без своја слободна база и никак- 
ю снабдување; пожариштата и лутата зима што рано заполняла; 
i најпосле при отсуството на реална поддршка однадвор, не мо
неле подолГо да ийстраат' во нерамиата борба. По првите две-три 
[едели воената надмоќноет проминала на страната од неприја- 
гелот. Тоа пак вонредно многу придонело дел од турското наее- 
гение да не остане неутрално и настрана од судирот.

Вооружените дејства на востаниците траеле три месеци. Кон 
фајот на октомври 1903 година Илинденското восстание, главно, 
5ило задушено. Главниот штаб дюнел одлука за расформирање 
ta востаничкзите одреди, за складирање на оружјето и за привре- 
яено нов леку ваше на повидните борци и раководители надвор 
уд Македонија. Штабот, во лицето на Д. Груев, *со еден поеебен 
щркулар од крајот на 1903 година ли прекратил полномоштвата 
нто ги имал добиено на Смилев1скиот конгрес. На околисните 
>ак)о®одки тела на ТМОРО, со овој циркулар, им биле вратени 
федвостаничките надлежности.

Едновремено оо· тоа, Д. Груев на реонските раководства и 
;елските комитета им унатил апел во кој ее истакнувало значе- 
вето- на Илинденското востанне. Toj ги известил дека ТМОРО 
:е продолжи да ja следи својата о1слободителна цел со дотогаш- 
гите револуционерни методи и средства. Апелот на крајот го 
>храбрува народот и организационото членство да работа и да се 
юдготвува за н}о!в, посилен удар врз тиранот. „Toj удар ние ќе 
ό  нанесеме, то] се очекува од наша страна“ —  се вели во· але
ют.54) Илинденското восстание завршило.

IV

ТМОРО, Главниот штаб, реонските вЬстанички штабови, 
пако и илиндейските востаници воопшто, уште во она време 
юбиле признанија за хуманоста и високата грагашска и политич
на свест при водењето на востаничките операции. Хенри Брајлс- 
ј>орд, во заклучокот од веќе цитираната студи ja, за о-ва пишува: 
,3а разлика од Турците, во‘станиците водеа цивилизована војна. 
(омитетот (ТМОРО и. б.) се бореше во името на идејата за сло- 
5 ода и цивилизација дотолку чбсно; колку што плачевната по- 
южба во земјата и просторијата на неговите приврзаиици го» 
топуштаа тоа. Востанието не 6enie само· протест против економ- 
жата мизерија и против грубиот физички притиоок. Комитетот 
:е бореше за нешто- повеќе и поголемо од тоа“ .55)

54) Д. Зографски, Извештаи на австриските претставици од Македонија (1903—- 
Î904), Скопје, 1955, с. 141— 144.

55) X. Браилсфорд, цит. студија, с. 6,
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Сличим признаки]а наотаме и кај тогашниот австро-унѓарски 
конзул во Битола Аугуст Крал кој никако не им бил наклюнет 
на илинденските востаници. Во еден момент тој ja известил сво- 
јата влада во Виена и за еледното:

„За текот на восташтето во Бмтодскмют видает се нш рат во светот 

к а јлаж н и  вести. Љ убовта кон висш ната ме приыудува да кон статрам  

дека поетапките на востаниците бэа хумани и дој алии, а методите (на 

војувањ е н. б.) на Турците —  варварски, «свирели и  ази јатаки. Ш то  

првиѕте не ги ф аќаа  своите протмвници со ракавици, тоа спаѓа кон реозо- 
луцијата, сосема така како и  уништуеаььего на в раките, ж е л  е зниците, 
патиштата, телеграфот за да се сирени довлекувањето на трупи и иэвес- 
тувачката служ ба на иепријателот. Со цел матери ј ал  но да се ослаби  

непријателот, се пал ©а ам барите со жито, чифличките куќи, таканаре- 
чените к у ли  на Турцрте —  насилници ■—  значи, во никој случај не на 

с.ите без разлика; но не и на еелата, на живеалиш тата на невишгте и  на 

таквите кои не зеле учеотво во борбите против востаниците“.56)

Станува очигледио дека во станичкою раководство и во 
текст на Илинденското востание останало на идејно-политичката 
линија во меѓунационалните 1о»днош на ТМОРО. Морално-поли- 
тичката победа во крвавиот илинденски судир со османскиот 
гюробувач му припаднала на македонскиот народ и на илинден
ските востаници.

Илинденските жртви —  човечки и матери]алии, жестокою 
пресметнување на османската власт со востанатите македонски 
народни маои при што делумно било ангажирано и турското и 
другою муслиманеко население, оставиле трајни траги врз одно- 
сите меѓу Македонците и Турците.. меѓу хрис-ти јанското и мусли- 
манското население во Македонија. Од посебка важност бил и 
фактот што МакедЅзнците и Турците го сочинувале огромною 
мнозинство од населението на Македонија. Една од причините 
за нивната меѓусебна политична поделеност и во у-словите на 
Младотурската револуција, особено во Западна Македонија, без- 
друго ги влекла своите коревой од крвавите илинденски денови.

Турското население во Македони]а не во ломала мера стана- 
ло жртва на воената стихи]а сахМо< девет години по Илинден, вс 
виорот на Првата балканска војна. Но историската одговорноет 
и за ова nara пред cè врз османската владеачка класа на тогашна 
Турција.

б6) Д. Зографски, цит. Извештаи, с. 87.
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