
Благој СТОИЧОВСКИ

ШВЕДСКО-НОРВЕШКИ ДОКУМЕНТ ЗА МАКЕДОНША 
ОД 1904 ГОДИНА

Познато е дека последиците по задушувањето на Илин- 
денското востание тешко се одразиле врз животот на македон- 
скиот народ. По престанувањето на востаничките акции пре- 
станале и вооружените дејствија. Тоа го исползувале турските 
власти, кои со сета своја свирепост, тортура и жестина се 
нафрлиле врз незаштитеното население. Тие репресалии биле 
спроведувани со палење на села и сиот селски имот. Се заси- 
лиле разбојништвата, и тоа во разни видови. Најмиогу на удар 
биле крашнтата од западна Македонија каде што грабеле и 
пустошеле разбојнички банди, разни групи и башибозуци.

Мошне карактеристична појава за состојбата во Македо- 
нија по Илинденското востание претставувало емигрирањето и 
бегалското движење. Причините за иселувањето лежеле, глав
но, во неподносливиот османлиски режим, во непостоењето на 
лична сигурност и во постојаното продолжување на немирната, 
бунтовничка состојба. Голем број Македонци се иселувале во 
прекуокеанските земји, а дел од нив емигрирале и во балкан- 
ските земји (Грција, Бугарија, Србија и Романија).

Со цел да се подобри состојбата во Македонија, некой 
сили презеле мерки за донесување на нови реформи. Mery нив 
нај заинтересирани биле Австро-Унгарија и Русија. Затоа и нив- 
ните обиди да донесат погодни реформи за Македонија се оче- 
кувале со интерес од прогресивната светска јавност, а исто 
така и од Македонците. Во врска со ова, привлекува внимание 
средбата на рускиот цар Никола II со австро-унгарскиот импе
ратор Франц Јозеф, а како резултат на тоа биле донесени 
Мирштегските реформи.1) На 2 октомври 1903 година била до
несена реформна програма за Македонија.

По низа одлагања Портата била принудена да ги прифати 
реформите, чијашто содржина се состоела во назначувањето на 
двајца цивилни агента на Австро-Унгарија и на Русија за маке- *)

*) За Мирштегските реформи и насилствата што биле вршени врз 
населението во Македонија се дадени повеќе податоци и во прилогов.
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донскйте вилаети при главниот инспектор Хилми-паша. Осно- 
вата на овие реформи била фундирана врз британскиот пред
лог за реформи од 1903 година. Но иако ги прифатила, таа не 
се согласила веднаш и со нивното спроведување во дело, туку 
повторно ги одлагала работите преку разни состаноци и сове- 
тувања. Поради тоа цивилните агенти ja  започнале својата деј- 
ност во Македонија во втората половина на јануари 1904 годи
на. На теренот на Македонија цивилните агенти имале неогра- 
ничени можности за дејствување. Тие често патувале низ Ма
кедонка и го следеле изведувањето на реформите.

Реформните акции се однесувале само на определени пра- 
шања, а не и на промената на основните работа, кои би во- 
деле кон смирување и подобрување на ситуацијата. И покрај 
интервенцијата на силите, било очигледно дека македонскиот 
народ не почувствувал од тоа никакво поголемо подобрување. 
Османлиските владеачки кругови и натаму господареле со ма- 
кедонската земја. Меѓутоа, Мирштегските реформи сепак има
ле значење за Македонија, бидејќи била зачувана нејзината 
целост, се афирмирала нејзината борба за слобода и Европа 
поблиску ги запознала нејзините желби и потреби.

Станува збор за еден извештај, мопше обемен со пода- 
тоци и интересен, пред cè, за проучување на состојбата на Ма
кедонии по крвавото задушување на Илинденското востание. 
Во извештајот посебен акцент и внимание е посветено на пра- 
шавьата во врска со преземените мерки за спроведување на ре
формите во македонските вилаети, за зафатате за реорганиза
ц и и  на турската жандармерија, репресалиите што ги преземале 
Турците против незаштатеното население, беззаконието што вла- 
деало во тоа време, дејноста на цивилните агенти, тешката фи- 
нансиска состојба на Европска Турција, разните духовни струе- 
ња и пропаганди во Македонија и слично.

Во врска со националниот характер и именувањето на ма
кедонского население, нужно е да нагласиме дека тоа во овој 
извештај се споменува како бугарско, грчко или српско, во за- 
висност од тоа чија пропаганда, црква или четничка акција 
успеале да создадат упориште во одделни делови на Маке- 
д они ja. i;, ; j  ILkgi

Извештајот е пишуван на рака на шведски јазик. На наша 
молба тој беше преведен на англиски јазик од страна на акад* 
проф. д-р Ерјан Линдбергер, научен секретар на Шведската крал- 
с к а  а к а д е м и ја  за л и т ер а т у р а , ја зи к , и с т о р и ја  и ст а р и н и .2)

2) Проф. д-р Ерјан Линдбергер, како гостии на Македонската ака- 
демија на науките и уметностите, престојуваше во Скопје на 6 декември 
1979 година, во рам ките на манифестами јата „Шведска вчера и денес“, 
што се одржа од 26 ноември до 16 декември 1979 година во Скопје. Toj 
со задоволство ни го отстали овој ракопис.
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Овој извештај за Македонија, што Се чува во шведскиот 
воен архив Krigsarkivet, Stocholm, е заведен под сигнатурата 
Generalstabens Statistiska arkiv, sérié E l b ,  vol. 34 a 1904.

Автор на текстот е норвешкиот жандармериски калетан 
Карл Ингвар Нандруп.3) Веројатно, таму имало многу извештаи. 
Нандруп споменува еден извештај што го напитал во мај 1904 
година, но во воениот архив не постојат трага од него.4)

Извештајот бил упатен и примен од страна на норвешкиот 
и шведскиот крал Оскар II.

Во оваа прилика сакаме да му изразиме благодарност на 
акад. Ерјан Линдбергер, научен секретар на Шведската акаде- 
мија за литература, јазик, историја и старини од Стокхолм, за 
неговиот напор да го пронајде овој документ и да го преведе 
на англиски јазик, за наши потреби.

Поради изобилството на податоци, го приложуваме инте- 
гралниот текст на целиот извештај5), како и две фотокопии на 
шведски јазик.

П Р И Л О Г

Ракописна белешка на еден архивист:

ИЗВЕШТАЈ НА ЖАНДАРМЕРИСКИОТ ОФИЦЕР ВО TYPCKA 
СЛУЖБА, НОРВЕШКИОТ КАЛЕТАН НАНДРУП, ЗА ПОЛОЖ- 
БАТА ВО МАКЕДОНИЈА 
БРОЈ 7.

Скопје, 30 декември 1904 г.

Ваше Величество,

Kora минатиот мај имав чест на Вашето Величество да му 
поднесам скромен извештај за положбата на Балканскиот По
луостров, јас напомнав дека изразувам надеж дека новодонесе- 
ните прописи за реформата, австро-унгарските и руските цивил- 
ни агенти, и италијанскиот генерал, би можеле наскоро да ja  
изменат очајната состојба во Македонија.

3) Всушност, овој норвеппш офицер, дошол во Македонија под ве- 
домството на Шведска и Норвешка, кои тогаш биле во заедничка унија, 
и е назначен во турската служба, односно во турсжата жандармерија, 
како резултат на „падарските реформи" од февруари 1903 година. (Х.А. 
— Полјански, Шведски документа за историјата на Македонија, Нова 
Македонија, 13.XI 1960, 8).

4) Според Ерјан Линдбергер, овој извештај по cè изгледа дека е 
единствен иот докум ент за  М акедонија ш то се  чува во Ш ведскиот воен  
архив.

5) Интегралниот текст на извештајот е преведен од авторот на при- 
логов. Благој Стоичовски.

201



Исто така, европскиот печах во последно време објави еден 
извештај од тие цивилни агенти, во кој сегашната состојба и 
напредувањето во извршувањето на Реформата се наслккани 
како задоволителни. Очевидно, овој извештај бил напишан со 
цел да се смири јавното мислење во Европа, кое би можело 
да биде вознемирено од дыевните приказы во списанијата за 
убиствата и свирепоста; понатаму е даден опис на тоа како на 
цивилните агенти им е дадено прилика да интервенираат во тур- 
ската администрациј а и да извршуваат извесыа контрола. Се ве
ли дека имало ситни исправки во администрациј ата, во спрове- 
дувањето на законот и собирањето на даноците и дека реоргани- 
зацијата на жандармери ј ата прави континуиран напредок. Ова, 
во врска со сегашната состојба на европските официјални за- 
стапници — се вели во поднесокот на извештајот — насекаде му 
влеало на народот зголемено чувство на безбедност и мошне 
многу ja  подоориле положбата. Еден голем öpoj од нив, кои 
минатата година избегаа во Бу гари ja, се вратнја, а изгорените 
села се обновени. Во извештајот се нагласува дека сепак доне- 
сувањето на Реформата cè уште наидува на тешкотии. Наместо 
на работата на Европските сили да им се даде поддршка и го
лема помош, властите се среќаваат со активен и пасивен отпор, 
а старата ыесредена состојба во администрацијата и понатаму 
продолжува. Исто така работата, се вели во извештајот, не на- 
иредува поради економската состојба и поради револуционер- 
ната пропагандна активност и непријателствата од страна на 
христиј анските групи.

Ако овој извештај е барем делумно точен, Вие би можеле 
да речете дека решавањето на македонското прашање е на до- 
бар пат да се оствари и дека европската дипломатија извој ува
ла победа со Мирцштегската реформа. Жалам што морам да 
кажам дека ние, кои сме во најтесна врска со овие настани, не 
сме во можност да го забележиме ни најмалиот знак на некое 
подобрување; напротив, морам да потврдам дека вистинската 
состоЈоа е полоша од порано. Според мене, извештајот на цивил
ните агенти е напишан со цел да ja  измами Европа и да го по- 
крие жалниот неуспех на Мирцштегската програма и тажната 
комедија одиграна од страна на Големите сили на Балканскиот 
Полуостров.

Ке ви дадам еден пример за неверодостојноста на извешта- 
јот: речено е дека поголемиот број од бегалците се вратиле и 
д ека  се обновени  изгорените села. Во 1903 година, според стати- 
стичките податоци, 198 христијански села беа разрушены, 12.241 
куќа беа изгореии, 70.000 луге беа прогоиети од своите домови, 
30.000 избегаа, а 1.500 души беа затворены. Само 6.000, или 20%, 
се мисли дека се вратиле, но тие се необезбедени со стан и 
храпа. Парите што ги одобри турската влада одвај беа доволни
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за исхрана на жените, децата и старците во текот на зимата; 
тие не беа доволни за обновување на нивните куќи.

Всуншост, ништо не се измени. Султановиот дворец cè 
уште се меша во работите на администрацијата и држи многу 
шпиони, кои во потполност го спречуваат извршувањето на Ре
формата. Пљачкашки банди крстосуваат низ земјата, кои дење 
убиваат и прават насилства, врз кои турската власт не презема 
никакви санкции. Работата на судот е од лоша полоша, а села- 
ните се подложени на тешки даноци. Оние кои ги гледаат сите 
овие работи одблизу велат дека цивилните агенти се заслепени 
од Хилми-паша и дека се поставени во една безнадежна и непод- 
нослива положба.

Извештајот на цивилните агенти, главно, споменуваа три 
работи што се однесуваат до извршувањето на Реформата: от
порот на турските власти, лошото стопанство и пропагандата на 
револуционерите и непријателствата од страна на христијан- 
ските групи.

Порано мислев дека турските власти ќе сфатат колку е 
сериозна положбата, ќе се откажат од нивниот отпор и привр- 
заност и засилено ќе ja  поддржуваат работата на големите сили. 
Сепак, ова не се оствари; мој впечаток е дека пониските власти 
не добиле упатства да се даде ниту најмалата можна поддршка 
за остварувањето на Реформата. Дознав деха Хилми-паша на- 
редил сите командири на жандармеријата да им дозволат на 
странските офицери да се запознаат со сите можни внатрешни 
работи на воените контингенти и за тоа што се случувало во 
одделните области, за убиствата, безредијата и слично.

Финансиската состојба изгледа е полоша од кога било по
рано, иако воените сили се намалени за еден мал дел во сцо- 
редба со минатата година. Умерените пресметки даваат подато- 
ци дека буцетот на три провинции треба да се зголеми за нај- 
малку 15 мил. франка годишно, бидејќи со тоа би се покриле 
реалните трошоци, a овој вишок единствено може да се зго
леми под раководство на една мудра влада. Минатата година 
беше мошне успешна; трговијата цутеше, а жетвата беше 
мошне богата, а како последица на тоа беа зголемени даноците, 
но сепак благајните на провинциите се празни и немаат доволно 
средства за редовните трошоци. Ниту до ноември офицерите во 
армијата и другите јавни функционери не ги примиле своите 
плати за јуни, а во декември за јули; во двата случаја тие при
миле плати намалени за 20%. Единствено кои редовно доби- 
ваат плата се службениците во жандармериските служби. Во 
погледнанив, Високата порта, на барање на Големите сили, била 
обврзана да направи аранжман со Отоманската банка да се ис- 
платат платите. Последиците cè, се разбира, едно општо неза- 
доволство. Boj ската, на чело со офицерите, прават нереди, нао- 
ѓајќи се пред бунт, за да ги добијат своите плати, а цивилните
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слуги се препуштенй сами на себеси. Но што ќе работат сиро- 
машните? Тие имаат жени, деца, кои плачат за леб; пари мора 
да има; ако тие не можат да ги добијат со милост, тогаш не 
постои друг начин отколку да ш  добијат со сила. Што станува 
со сите пари? Не е лесно да се каже. Сигурно, еден голем дел 
одат за Дариград, за потребите на султанот и на дворот. Така, 
пред кратко време, по повод празникот бајрам, сите провинции, 
вклучувајќи ja  и Македонија, морале да испратат пари за Ца- 
риград, а турските службеници овде проценуваат дека сумата 
што беше испратена на високите функционери на султанот из- 
несувала околу 25. мил. франка. Јас не можам да сфатам како 
Големите сили можат да очекуваат дека работите ќе тргнат на 
подобро, кога се случуваат вакви работи. Според моето мислегье, 
првата реформа би морала пред cè, да биде реконструкциј а на 
јавните финансии. Сигурен сум дека на Македонија, доколку й 
се даде соодветно финансиско работење, би можела да оствари 
извесен вишок во нејзиниот будет, а тие средства можат да се 
искористат за подобрување на комуникациите, за обработка на 
земјата, за купување на земјоделска опрема, за пошумување и 
сл. Под едно такво раководење, за време од десет години, зем- 
јата би била како градина, ан Елдорадо. Сепак, изгледа дека 
Високата порта не им ги исплатува платите на функционерите 
и дозволува cè да се распадне, велејќи дека сите пари се по- 
Требни за одржувањето на полициските служби, за странските 
офицери и за други работи по барање на Големите сили, кои се 
непотребни, според мислењето на Турците.

Состојбата на јавната безбедност во сегашниот момент е 
полоша отколку што таа беше кога јас дојдов овде. Минатата 
година, делуваа големи организирани банди; тие вршат напади 
на различии места и ги обвинуваат Турците за нивната непод- 
нослива свирепост. Оваа година има помалку банди, со помалку 
членови и тие, изгледа, како да работат неорганизирано и без 
план, но наспроти тоа владее општо беззаконие. На никого не 
му е безбеден животот, а секако и неговата националност; се- 
каде и во секое време на денот се случуваат убиства и насил- 
ства. Во последните месеци не поминал ниту еден ден без да се 
случи едно или неколку убиства во оваа облает. Не е подобро 
ниту во другите области. Изгледа дека сите националности во 
Македонија се креваат на востание, една против друга.

Причините за овие безредија се, пред cè, активноста на ре- 
волуционерната пропаганда, така што судирот меѓу неколку хри- 
стијански групи, националната и црковната нетрпеливост меѓу 
Грците, Бугарите, Орбите и Власите, понатаму омразата на Ал- 
банците кон христијаните и на крајот ослабеноста на турските 
власти и недостатокот од желбата за моќно дејствување.
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Револуционерните комитета не ja постигнале својата цел, 
иако тие успеал^ да се ослободат од турската доминација; тие 
имаат желба, дополнително, да ja направат Македонија бугар- 
ска. Сепак, кивни противници не се само Турците, туку сите 
припадници на православната црква: Грци, Срби, Власи. Мина- 
тата година, нивната прва желба и цел беше субверзијата на 
турската доминација; како последица на тоа, тие ги напаѓаа 
турските села, ги прекинуваа комуникациите и се вклучуваа во 
борба против турските тру пи. Се разбира, вакви нешта малку 
се случи ja оваа година, сепак тешко е да се види некој план. 
Во поглед на Турците, тие главно се ограничуваат на убиства на 
одделни личности; тие постојано ги напаѓаат воените контин
гента. Така, пред две недели, еден контингент на еден намесник 
(лефтенант) и 25 војници беа нападнати од една банда од 200 
или 300 души; 8 војници беа убиени, 10 тешко повредени, а оста- 
натите заробени. Од друга страна, била планирана активност со 
цел да се присилуваат православните и да се приклучуваат кон 
Егзархијата.

Политичките убиства на православните христијани почнаа 
малку повеќе од пред две години; бројот на жртвите до крајот 
на 1903 година се проценува на 400; досега, бројот мора да биде 
најмалку 1000. Обично, почетокот е информација за православ
ните села дека тие мораат да бидат приврзани кон Егзархијата 
и да плаќаат извесна сума на пари за револуционерната пропа
ганда — во спротивен случај се пред^идени строги казни. Село 
кое ќе одбие да го прифати ова, ќе биде нападнато и опусто
шено, куќите ќе му бидат изшрени, а водачите, посебно свеште- 
нипите и учителите, ќе бидат убиени. Бандите се познати насе- 
каде со својата свирепост. Пред извесно време тие побараа се- 
лото Гиршиште1) да се претвори во егзархиско, а православните 
учителки да се заменат со егзархиски, иако во тоа село немаше 
ниту еден единствен Бугарин. Kora тие одбија, селото беше на
паднато ноќе, училишната зграда беше обиколена, полеана со 
бензин и запалена. Оние што се обидоа да избегаат беа стрелани. 
Овце беа убиени 3 мажи, 2 жени и 2 деца. Има неколку слични 
примери. Како резултат на тоа, таму се појавија против-банди, 
кои напредуваа на сличен начин. Една нок, за време на одржу- 
вањето на една свадбена свеченост, бугарското село Зелник 
беше нападнато од една грчка банда; куката на младоженецот 
беше обиколена, а истрели беа истрелани преку прозорците и 
вратите, 13 луге беа убиени — Бугари и Турци — а меѓу нив 3 
деца и неколку жени. Тогаш бандата влезе во куќата на свеште- 
никот и ja запали.

Турските власти стоеја комплетно пасивно за време на овие 
заеднички масакри на христијаните и на албанските напади и

i) Се мисли на селото Грчиште, гевгелиско. Бел. на Б. С.
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убиства врз христијаните. За време на нападот на Зелник, еден 
турски воен контингент беше стациониран само на 2 километри 
од селото и тој можеше да интервенира. Неговиот главен офи
цер ги посматраше тие долги престрелки, но не се обиде да 
преземе никакви чекори, а кога Австро-унгарскиот и рускиот 
конзул го запрашаа главниот гувернер за настанатата состојба, 
им беше одговорено дека тоа било некоја мала караница меѓу 
некой од сватовите. Бандите често ги најавуваат своите планови 
за напад на некое село неколку недели порано, но властите не 
се обидуваат да ги спречат овие злодела. Во текот на ноември 
и декември таму речиси и дневно се случуваа убиства, но во 
никој случај не беше баран виновникот; очевидно е дека вла
стите не сакаат да ги фаќаат виновниците. Европските жандар- 
мериски офицери не сакаат ништо да сторат; тие немаат право 
да преземаат иницијатива и не се извршна сила, тие се воздр- 
жуваат да им приговорат на властите и затоа нема никаков ре- 
зултат. Единствен начин да се ослободиме од ова беззаконие би 
било да се воведе воен закон во некой области за покусо или 
за подолго време. Сепак, ова не може да оди така долго, бидејќи 
турските власти и обичниот Турчин заеднички мислат дека по
сте јат два вида луте: муслимани и пониска класа — христи] ани 
и два вида морал, два вида судство, еден за османлиските госпо
дари и еден за нивиите слуги, христијанската раја.

Посте] ат неколку причини за оваа тажна борба меѓу хри- 
стијаните во Македонија. Прво, бугарските комитета се обиду
ваат да ja побугарат земјата, а тие тоа го вршат без да земаат 
што и да е предвид. Ставот на словенското население спрема 
грчкото за подолго време бил прилично распламтив, и не без 
причина. Можете да замполите дека современите Грци само ги 
наследиле лошите особини од нивните прадедовпи и дека Хора- 
циевото2) „Време на Данное" е на сила во вистинска смисла на 
зборот повеќе од кога и да било. Бугарските банди ja учеле 
нивната тактика од грчките банди, кои пред десет години се 
обидоа „да ja елинизираат" Македонија. Кога овие напори не 
дадоа никаков резултат, Грците комплетно им се придружија 
на Турните и им понудија помош против нивните христи] ански 
боака. Ова предизвика голема недоверба меѓу христијаните и 
Турците.

Понатаму, вие треба да го им ате предвид фанатизмот и 
неумерената политика на екуменскиот патријарх. Откако во 
средината на XVIII век успеал да се здобие со автокефална 
црква, патријархот за еден подолг период бил автократ на Бал- 
канскиот Полуостров; то] в л ад ее л деспотски и не ги земал пред
вид националните чувства кога доаѓало до исполнување на ду- 
ховните обврскн. Со порастот на националната свест меѓу бал-

2) Всушност, цитатот е оа Верталие. Бел. на Б. С.
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канските народи ce појавија национални побуди исто така и на 
духовното поле, чиишто резултати беа видливи со воспоставу- 
вањето на автокефалност на бугарската црква. Кота екумен- 
скиот натријарх презеде неразумна мерка да го исфрли сето 
свештенство од оваа црква, тој го изгуби сето влијание врз бу
гарската црква, a нејзиниот поглавар отседна во Цариград како 
егзарх, на ниво на патријарх. Одвојувањето резултираше во 
континуирани борби меѓу приврзаниците на патријаршијата и 
на егзархијата и тие постанаа двојно фатални за христијанското 
население, бидејќи патријархот побара поддршка од Тугщите, 
а тие уживаа во расцепот. Kora, како што се случува, едно село 
ќе помине од натријаршиско во егзархиско, патријархот не 
дозволува селото да ja користи црквата и училиштата изградени 
со сопствени пари на селаните, па дури иако промената може 
да биде доброволна; и понатаму, тој ги моли властите да за- 
бранат изградба на нови цркви и училишта.

Во последно време се буди националната свест на македон- 
ските Романци — Власите — и тие cera бараат автокефална црк
ва со романска литургија — а таа до денеска се изведуваше на 
грчки јазик. Досега Власите беа сметани за Грци и како си- 
гурни поддржувачи на патријаршијата. Што се однесува на ова 
второто, воспоставувањето на автокефална романска црква би 
било еден тежок удар. Барањето наиде на силен отпор и пре* 
дизвика задоволство кое само може да ja влоши положбата на 
христијаиите во поглед на Турците. За извесно време, се пробуди 
националната свест на Романците, на пример со воведувањето 
на романски училишта и романските конзулати. Иако така, 
Романија со една мирна и разумна надворешна политика издеј- 
ствува неколку предности за нејзините сродници во Македонија. 
Вне можете да видите оваа, последнава година кога султанот 
нареди да се формира една мешовита комисија, под раковод- 
ство на Хилми-иаша, за разгледуваьье на барањата за реформа. 
Еден В лав беше наименуван за член, а во комисијата имаше и 
по еден Бугарин и еден Грк. Toa значеше официјално призиа- 
вање на постоењето на романската нациоыалност на Балканскиот 
Полуостров; пред тоа, тие секогаш биле смешувани со Ррците. 
Во долшот пронес, јас мислам дека не е можно да им се спро- 
тивстават на барањата за афтокефална црква.

Лошиот став на турските власти за остварувањето на Ре
формата, а исто така нивиата незаинтересираност за убиствата 
што се случуваат и дење, мора, според мене, во извесни мери 
да се припише на недостатокот од сила што ja покажаа голе- 
мите сили. Не претерувам кога велам дека Е вропската поли
тика во врска со македонското прашање е речиси целосно без 
успех и дека Мирвдптегската програма за реформа ќе заврши со 
скандал, ако не дојде до кекоја промена во најскоро време. 
Веќе шест недели jac ja набљудувам работата на цивилните
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агенти во близок допир со настаните. Наспроти мојот дневен 
разговор со овие луѓе, јас не можам да откријам дали вооппгго 
тие нешто сториле. Сигурно, јас слушнав многу разговори за 
многу нешта што се случиле во Битола и Солун, но увидувајќи 
дека сето ова што не е сторено о еде, jac се посомневав дека 
овој разговор може да биде само една добра Licentia poetica. 
Тоа беше нивна прва посета на овој вилает, но тие не излегоа 
надвор од градот и одбија да се состанат со селаните, кои беа 
дојдени да поднесат свои жалби. Нивната главна тема на раз- 
говорот беше што претставува скопската котлина и како тие 
би сакале да се вратат назад во Солун. Имаше само едно лице 
кое мож ете да направи нетто и ке направеше нешто — ако 
добиеше шанса — бидејќи тој ja познава земјата и луѓето од- 
близу и совршено ги зборува јазиците. Toj човек беше австри- 
скиот конзул Рапапорт; сепак, тој беше сменет откако изјави 
дека тие ќе преземат некој чекор и заменет со еден нов човек, 
кој вооппгго не се интересираше за државните работа.

Во моето претходно писмо до Вашето Височество jac Ви 
пишував за убавиот впечаток што го остави на мене генералот 
Де-Џорџис. Претпоставувам дека Вашето Височество cera ги про
читало извештаите во европскиот печат, посебно во англиските 
весници. Речиси на почетокот тој прави голема грешка. На сед- 
ницата на меѓународната комисија, кога се дискутирало во Ца- 
риград за реорганизацииата на жандармеријата, најнапред ce 
сложи со барањето право за команда на европските офицери 
така што, на пример, шефот на баталјонот треба да биде европ- 
ски офицер со турски шеф како негов заменил. Ненадежно, ге
нералот Де-Џорпис не се сложи по ова прашање и идејата мо- 
раше да се одложи. Можете да забележите како сето ова се 
одвива; европските офицери се држат надвор од тоа што се 
случува внатре во жандармериските контингента и cè оди по 
стало. Наредбите и упатствата што пристигнуваат од генералот 
Де-Порцис се непрактични и неостварливи, а училиштата πιτο 
тот ги основал во Солун се без вредност -— така вели еден од 
лидерите, англискиот маюр Бонам, а истото го мислам и jac од 
она што го видов од офицерите прегледано од овде. Ошпто е 
мислетьето дека генералот Де-Цорцис работа повеќе во корист 
на интересите на Турците отколку како претставник на голе- 
мите сили, дури тој се чувствува повеќе Турчин отколку самите 
Турци. Исто така, тие мошне, многу го ценат; тие велат: тот е 
наш човек. Неговата соработка со Турците доби видлива афир- 
мација. Неговата плата беше двапати зголемена; прво — по не- 
говото отстаггување да бара право на команда -— 100 турски 
фунта (2300 франци) до 150 фунта, и потоа на 170 фунти 
месечно.

Еден податок за слабости на Големите сили: овде во Скоп- 
je 6 австриски офицери речиси 2 месеца чекаат да бидат при-
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мени од Високата порта. Впрочем, бројот на Европските жан- 
дармериски офицеры треба да изнесува 60; за тоа време беше 
добиена согласност заеден број од 25 лица. Тоганц на една кон
ференц^ а во септемвр прететавниците на Големите сили се со
гласила на дополнително утиле 20, бидејќи 25 беа малку. Ова й 
беше јавено на Високата порта, која сепак одби да прими по
шлем број. Времето одминуваше без некаков резултат й одне- 
падеж, йред два месеца, неколку австриски офицери пристигнаа 
во Скоп je, а неколку — малку по доцна — во Солун. Сега беше 
гласно објавено дека Високата порта треба да биде присилена 
да ги прифати новйте офицери; ако не беа йрифатенй за неколку 
дена, тие ќе беа йспратенй на служба во униформа од нивната 
сопствена земја. Но — Високата порта продолжуваше со одбй- 
Мњето, а новйте офицери не беа вратени назад. Тие беа овде 
речиси два месеца без да работат нетто; луѓето зјапаа во нив 
како во љубопитни животни, а времето поминуваше со прего- 
ворй кои се, според моето мислење, на штета на Големите сили. 
Во 'последните телеграми се вели дека офйцерите ќе бидат при- 
фатени на крајот, но јас не мислам дека тоа му одговара на 
достоинството на Големите сили кое се изигрува од страна на 
турската неодговорна жандармерија. ν '·:

Сепак, не cè само политичарйте кои слабо работал. Истиот 
недостаток на енергија се чувствува и кај офицерите, на "ќои 
Големите сили им дале места за да можат да раководат со рёор- 
ганизацијата на жандармеријата. Општо, е мислењето дека нар 
големата активност се покажува од Австрищите стационирани 
во Скопје. Но и поКрај тоа и нивната активност не е толку 
вредна, што Вие можете да го видите од следниот пример. Во 
почетокот на октомври јас добив напедба да извршам една ин- 
спекција во об ласта. 18 дена јас работев качен на коњ по вр- 
нежливо и студено време, а некой денови работев и по 12 часа. 
По враќањето поднесов устен извештај за лошите у слови и не- 
подносливоста. Австрискиот А.Д.Ц. рече дека е потребно да се 
преземат итни мерки и ме замоли да изготвам писмен извештај, 
колку што е можно порано. Јас го доставив до крајот на октом
ври, но тој cè уште лежи непрочитан и ништо засега не е на- 
правено.

Ми беше наредено да изготвам план за поделба на областа 
на паттюли, именувајќи го местото на секоја патрола. Јас мовав 
да проучам 1200 имиња на турската карта и да ги забележам 
на турски 1азик и со латинско писмо, а тоа ми одзеде цели две 
недели, работе]ќи од утро до вечер. Австрискиот А.Д.Ц. ми се 
заблагодари за мојата брза работа. Поминаа шест недели от- 
како ja извршив работала, а пликот сё уште стой неотворен 
на неговата маса. Од ова можам да заклучам дека неговите 
упатства се прават со цел работите да доцнат — да изгледаат 
активны додека, всушност, го одржуваат стаус-свото.
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Kora ќе ja  оставите работата во својата земја, надевајќи 
се дека ќе бидете во можност да се искористи вашата способ- 
ност за да им се помогав на сиромашните луѓе, а се чувству- 
вите понижен да ja  играте улогата на статист во една тажна 
комедија, тогаш нема да ви биде лесно, затоа чезнеам да дојде 
денот на моето враќање дома. Сепак, дневниот живот овде бе- 
ше попријатен во текот на последните месеци. Петте австриски 
офицери, стационирани овде, уште од порано отворија вој- 
ничка менза и јас бев прифатен како нејзин член и се хранев 
во неа. Ова е мало подобрување; Австријците се секогаш при- 
јатни луѓе за соработка. Мензата е снабдена со мебел и при
слуга од австриското воено министерство; таа е декорирана со 
убава водена боја на императорот Франц .Тозеф, дадена од стра
на на самиот император. Со цел да се потсетам на фактот дека 
овде исто така има и претставници од друга нации, си дозво- 
лувам, со љубезната поддршка на маршалот на судот, полковни- 
кот Ловенскиолд, да ja купам најновата слика од Вашето Висо- 
чество. Таа е cè ущте на пат, но се надевам дека ќе пристигав 
за неколку дена и тогаш ќе ja  ставам наспроти сликата на им
ператорот, заградена од убавите „Норвешки мотиви" на про- 
фесор Колет.

На крајот, си дозволувам сам да га изразам мойте понизни 
желби за среќна Нова Година на Вашето Височество и на Обе- 
динетите Кралства.

Послушен слуга на Вашето Височество 
К. И. Нандруп
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ć tc e < f U ć /j^ /ć  с/с& чза \ à  /><U. +L à ^ tu i* y o  gć£ s /G ć ' £ j 0

б С Ш / . /Ѕ *?С 4 CĆUO i U c / ć l ^  Â oàJ  сп*-и*~a * / ' · / г  ^ ссЛ л ^ < у  / *ć*j  

ус/  ££&/*.& -у ' L̂é/=/yt/UàC> /&*̂ %L&LCMy*u}у  ·

кал^обз taofc
e

Факсимил од првата страна од извештајот на шведски јазик



j/orćaJ?š&» Q & à û y *

&  ĆlJ  ^ Ѕ љ и ^ . ·> £  Ж г * ш г и  J ù tcU e^ & + * -y  * ?

4iA*Î4j ^ iw d A ^ y  ^  л /  Орггг  ̂**e £**-JS***'.
jT d U M é tù s j - & y * r

\ £ ̂ /t*- 4<*~AAe.
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