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АВСТРИСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИСТОРИЈАТА HA 
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ‘1905—1906, TOM 1

Редакција, преѕод и коментар на Данчо Зографски 
С&опје, 1977 година

Во издание на Архивот на Ма- 
кедонија овие денови излезе од 
печат гореспомнатата збирка на 
австриски документа за периодот 
од почетокот на 1905 до крајот 
на 1906 година. Снабдена со до- 
ста опширен предговор на маке
донски и на француски јазик, 
кратка содржина на документи- 
те пак на македонски и на фран
цуски јазик и една доста голе
ма бројка од 129 документи со 
посебни прилози, како и неоп- 
ходни регистри на географски и 
лични имшьа, оваа збирка на до
кумента ja збогатува нашата ис
ториографу а токму со онаа до- 
кументација ко ja на jмногу и не- 
достасуваше за овој период на 
нашата историографу а.

Еден бегол поглед на докумен- 
тите дава можност наеднаш да 
се заклучи дека по Илинденско- 
то востание во краткиот период 
од две години што по овој настан 
се случил, македонскиот народ 
бил изложен буквално на масо- 
вен масакар на турските војнич- 
ки одреди и башибозуци, како 
и на засилените оружени пропа- 
гандистички чети на соседните 
монархии, за кои толку речито

зборуваат извештаите на австрис- 
ките конзули од Косовскиот (Ско- 
пскиот), Битолскиот, Солунскиот 
и Одринскиот вилает, како и ав- 
стриските цивилни агенти за це
ла Македонија, Хајнрих Милер 
и Рихард Опенхајмер.

Пред cè, од документите јасно 
се гледа дека од порано уште 
заслабнатиот турски систем на 
државната безбедност, благодаре
ние на дојдените инструктори на 
европските сили во Македонуа 
кои ja организирале турската 
служба за безбедност преку фо- 
рмирањето на определени набљу- 
дувачки реони снабдени со те- 
леграфо-поштенски врски како и 
со примената на концентриранн 
одделену а на војници и жандар- 
меруа, успеале само во рок од 
6 недели да ликвидираат потпол- 
но или делумно 12 чети во Ма
кедонуа, како што тоа го сооп- 
штува цивилниот австриски агент 
Ханрих Милер. Во четирите жан- 
дармериски школи што ги отво- 
риле европските инструктори под 
раководството на италуанскиот 
генерал Аи Џорџис, кој бил на 
турска служба, европските ре- 
форматори успеале да ja оспо-
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собат турската жандармерија за 
поефикасно дејствување во заду., 
шувањето на македонскою на- 
ционално ослободително движе- 
ње. Од документите исто така 
се гледа дека преку честите пре- 
треси по куОште и селата, преку 
пљачкањето на храна и покуќ- 
нина во врска со овие претреси, 
преку апсењата и силувањата vi 
други насилнички акти, маке- 
донското национално ослободи
телно движење било омаломо- 
штено и стаписано во својата 
активност. Токму во ова време 
македонскиот народ ги загубил 
своите славни војводи и рако- 
водители од Илинденското во~ 
стание, Никола Карев, Ѓорѓи Су- 
гарев, Сава Михаилов и нетто 
подоцна Даме Груев. Од друга 
страна засилените навлегувања 
на оружените пропагандистички 
чети од соседните земји не но» 
малку зло му нанесувале на ма
кедонскиот народ во овој кус пе
риод од две години. Многу живо 
се опишани во овие извештаи на 
австриските конзули познатите 
масовни масакри извршени во 

ова време во костурското село 
Загоричани, кумановското село 
Винце, Штип, Мариово и други 
места. Од документите излегува 
дека македонскиот народ не са
мо πιτο не почувствувал никакви 
подобрувања од таканаречените 
Мирцштегски реформи, туку до- 
живеал и страшни потреси. За- 
слабната и дезориентираиа пора· 
ди загубите или отсуството на 
своите големи раководители, из
ложена на постојани притисоци 
и напади на оружените чети, Та- 
јната македоно-одринска револу- 
ционерна организација се подала 
извесно време на погрешна ак-

ција, дозволувајќи им на Иетй- 
те да вршат притисоци врз па- 
тријаршиските села за да преми- 
нуваат во Егзархијата. Австрис- 
киот конзул во Битола во еден 
свој извештај од оваа книга за- 
бележал дека само за краток пе
риод во Битолскиот вилает под 
притисокот на четите преминале 
106 патријаршиски села под ју- 
рисдикцијата на Бугарската ег- 
зархија и, обратно, скопскиот 
австриски конзул пак во еден 
друг документ од ова време со- 
општува дека во Кумановско под 
притисок на српските чети се от- 
кажале од јурисдикцијата на 
Егзархијата неколку села за да 
й се потчинат на Грчката патри- 
јаршија. Извештаите говорат осо
бен© за меѓусебните борби на 
пропагандистичките чети за фа- 
ќање што поцврсти позиции на 
теренот на Македонија. Извешта
ите бележат и воведуваьье, од. 
носно зголемување на по столпи
те државни даноци и такси ка- 
ко, на пример, зголемување на 
личниот данок, потоа на таксата 
за ослободување од служење во 
турската армија од 23 1/2 пи- 
јастри на 50 пијастри, како и не
кой други.

Многу се важни податоците 
што ни ги соопштува битолски
от австриски конзул за замину- 
вањето на Македонците во Аме
рика како последица на осиро- 
машувањето, разочарувањето и 
гореспомнатите турски притисоци 
на оружените пропаганди. Toj 
тврди дека само 1905 година од 
Битолскиот вилает заминале за 
Америка 8.000 мажи, додека пак 
од самиот почеток на иселува- 
њето до средината на 1906 годи
на ja напуштиле Македонија нај-
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малку 25.000 лица. Битолскиот 
конзул ги регистрира и последи- 
ците од овие иселенички таласи: 
намалувањето на работната ра
ка, засилувањето на лихварство- 
то, но истовремено и откупување 
на земјата со спечалените пари 
во Америка, како и ослободува- 
ње на селаните од чифличката 
зависност. Австрискиот конзул 
понатаму тврди како уште пона- 
тамошна последица на ова ма- 
совио откупување на земјата од 
турските бегови и чифликсајбии 
цената на земјата се поскапела 
двојно и тројно т.е. за порано 
илаќаниот еден долум добра ни
ва две турски лири, во 1905 и 
1906 година почнало да се плаќа 
по 5—10 лири.

Во документите се говори и 
за преземениот попис на населе- 
нието во Македонија 1905 годи
на и за специјалните турски ме- 
тоди со кои се настојувало да 
се прикаже турското население 
во поголем број. „Разновидноста 
на издадените директиви за од- 
делни подрачја на вилаетот, кон- 
статира во својот извештај скоп- 
скиот австриски конзул, дава 
можност да се согледа дека вль.

дата со претстојниот попис на 
населението ja следи целта мно- 
зинството на муслиманскиот еле- 
мент да го демонстрира по мо
жност со што поголеми цифри. 
За постигањето на таа цел од- 
делните народности се расцепку- 
ваат, делумно со ставање во игра 
на српскиот елемент против бу- 
гарскиот, делумно тие се заду- 
шл/ваат вештачки преку замена 
на народноста со верата“.

Општо земено оваа збирка на 
австриски документи за 1905 и 
1906 година проследена со неоп- 
ходните коментари и објаснува- 
ња во уводот на нејзиниот при- 
редувач Зографски, претставува 
извонреден придонес кон извор- 
ната документација за недамне- 
шното минато на македонскиот 
народ и земја во трите вилаети 
на Македонија: Битолскиот, Ко- 
совскиот (покасно Скопскиот) и 
Солунскиот. Таа јасно и прегле- 
дно го оцртува макотрпниот жи
вот на македонскиот народ во 
1905 и 1906 година под турска 
власт и под вкрстосаниот огаи 
вооружените пропагандистички че
ти на соседните монархии.

Љубен ЛАПЕ

ИЗВЕСТИЯ НА ДЪРЖАВеИТЕ АРХИВИ, Кн. 33, 1977, с. 367,4°

Органот на Централнага упра
ва на архивите при Министер- 
скиот совет на HP Бугарија во 
бројот 33 за 1977 год., донесува 
неколку статии, нови документи, 
преглед на архивски фондови и 
документи и нови архивски до

кументи и фондови, во кои се 
содржат материјали од непосре- 
ден интерес за нашата исторя- 
ографија и токму поради тоа 

сакаме да укажеме на истите.
Од статиите ќе ja споменеме 

само таа на Симеон Симеонов1)

!) Симеон Симеонов, Административно-териториално устройство и 
местно управление на Източна Румелия, с. 23—37.
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