
Спиридон БЛАГОЕВ

СТРАНСКИОТ Г1ЕЧАТ ЗА ТЕРОРОТ И  МАСМЛСТВАТА ВО
М А К ЕД О Н Ш А  П РЕД  И Л И Н ДЕН С К О ТО  ВОСТАНИЕ

„Невозможно е да не предизвика чувство на револт и про
тест кое неспонтано ce para, кога се фрла поглед на сегашната 
состојба на Исламот . . . “ Овие зборови се искажани не од хрис
тианин, веројатно непријател на турекото господство, туку од 
Турчин, кој подолги години заземал едно од клучните места во 
турската бирократија.1)

Треба да се констатира, дека турекото административно 
законодавство не може да трпи спо|редување со законодавството 
на најнаиредните земји на Европа! Имено, во Турција постои 
бездна мегу напишаниот закон и вистинскиот поредок односно 
на систем со државата. Тоа ja покажува големата неспособност 
на Османската империја да ое приспособи кон барањата на сов- 
ремената цивилизација.

Би било претерано да ое каже дека реформите што се пропи- 
шувале во Турција, во различии периоди на минатиот век, не 
им донесоа никаква полза на христијаните. До Гуљханскиот акт 
од 1839 шдина, тие, така да се рече, како да не постоеле. Хрис
та] аните се занимавале со трговија или со земјоделство, се здо- 
бивале со недвижен имот, но не лично, а само на име на тур- 
ските бегови или видните луѓе. Ѓуљханскиот акт, најнапред на 
христијаиите им ги признал граѓанските права, дозволил тие да 
ое здобиваат со секаква сопственост и да се занимаваат слобод- 
но и самостојно со трговија, земјоделство и заыаетчиетво'. Сепак, 
со оние права ое користеле, главно, христијаните-жители на гра- 
довите. Благодарение на нивната релативна бројност, на зашти- 
тата од сопствените митрополита и, најпосле, благодарение на 
околностите што во големите градови живееле странските кон- 
зули, на чија помош можело да ое смета, како и благодарение 
на сите предимства на градот од селото, христијаните можеле 
поуспешио да ги остваруваат своите права, отколку во сел ото. 
Но и во градот, сепак, било нужно да се разликува богатиот од 
бедниот христианин.

l) Mourad-Bey, La Force et La Faiblesse de La Turguie, Genève, 1897,
p. 10.
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Hajтешка била положбата во селото. Самоволието, грубос- 
та, непочитувањето >на човечката личност, нарушувашето на тур- 
ските закони од самата турска власт го привлекле вниманието 
на странскиот печат. Голем дел од наведените написи во различ
ии странски списанија и весници не й е познат на нашата јав- 
ност.

I

Познатиот Гуљхански акт од 1839 година што предвидувал 
некой мерки за обезбедување на „животот, честа и имотот на 
државјаните, за правилно извршување на правосудството и стро
го почитување на эаконите“, завршувал со следната закана на 
адреса на чиновниците: „Да падне проклетството на небото 
на оние, кои не ќе ги иэвршуват новите закони“2). Меѓутоа, 
рутината се покажала како посилна од платонските закани. 
„Турската администрација и натаму остана со истите прими- 
тивни установи, каде отоуствуваше сеюаков ред, каде офици- 
јалните документа без прочитување се собираа во вреќа што 
висеа на шајките, меѓу кои чиновниците тешко можеа да се 
ориентираат“3) .

Грубоста, корупцијата и насилствата, вепочитуваньето на 
човечката личност, потсмевањето над законите и натаму ос- 
танале карактеристични црти на турското чиновншптво. „Лу- 
ѓето, што го опкружуваат вашето величество — пипгувал во 
јануари 1900 година зетот на султанот Дал4ад-Махмуд-паша, 
— што ja сочинуваат класата на чиновниците, сето тоа — со- 
сема се билмези, немонни старци, интриганти и измамници. 
Тие се упропастени до сржта на коските, навикнати се на 
ласкавье, на подмитувавье, сите живеат со грабеж. Еве, зошто 
добрите и чесните луге не можат да се приближал до Вас. 
Во која друга држава постои влада, слична на таа, со каква 
што сте се опкружиле себе си? Разбирливо ли е, користејќи 
се со такви елементи, да се обезбеди благосостојбата на на- 
родот? Ако би ja  следеле Вашата упорност и понатаму по 
истиот пат, тоа може да не доводе само до конечного упропас- 
тување на нашата држава .. .“4). 
притисокот на ам

Честопати, во ретките минута на искреноста или под 
притисокот на амбасадорите, Виооката Порта ja  признавала 
деморализацијата на турското чиновншптво. Така Цариград- 
скиот потцензурен весник „Levaht Herald" на 17 октомври 
1901 година го објави следниот напис: „ Ч и н о в н и ц и  —

2) L'EFFORT, I Avril, 1900, р. 5.
3) G. Stregov. L'intervention europeénne en Turguie. Geneve, 1902.
4) Reformi (Organ na Makedonskiot Komitet) Sofija, 20 januari 1900 

godina.
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п р е с т а п н и ц и “. „Претседателот, помошникот на јавниот 
обвинител и истражниот судија ce сменети од должноста по- 
ради извршените злоупотреби. Слични мерки на строгост ce 
веќе преземени и против сиот судски персонал на Наплуза во 
Бејрутскиот вилает поради незаконски постапки и злоупотре
би“.

Би можеле да наведеме карактеристични податоци за чи- 
новништвото на малоазиските вилаети содржани во извештаи- 
те на англиските и француските конзули. Но, со намера, да 
ja  прикажеме положбата во Македонија, ги одбравме фактите 
од животот на Македонија. За жал, за настаните во Македони- 
ја ништо не се објавувало. Поради тоа, мораме да се задово- 
лиме со податоците објавени во странскиот печат, од случајни 
минувачи или дописници на страйските весници.

Најнапред ќе забележиме некой наредби, што сведочат за 
дивјаштвото на турската влада. Mery стоката ко ja  била забра- 
нета за увоз во Турција, се наоѓал и ловечкиот барут, револве- 
рите, пиштолите и сите видови куршуми. Забранувањето на тие 
предмета: е разбирливо и дури се оправдува со стравот од вос- 
тание; но многу е тешко да се сфатат побудите на турската 
влада кота таа строго го забранува увозот на сите електрични 
апарати, заклучно со телефоните, освен електричните ѕвон- 
чшьа5).

Покрај другите ограничувачки и терористички мерки, 
турските власти ja  уништиле и Цариградската пошта затоа 
што во 1897 година Ерменскиот комитет ja  искористал за ис- 
праќање на прокламации, а жителите на црадот биле лишени 
од можноста на испраќаат писма и телеграми, бидејќи пошта- 
рите не работеле.

Сличен е карактерот и дејствувањето на одделни чинов- 
ници. Писателот Займов во мемоарот за бугарското ослободи- 
телно движење раскажува за апсешето на еден учител, во ста- 
нот во Koj полицијата ги нашла „Капетановата ќерка“ на Пуш
кин и географскиот глобус, што во голем дел бил црекриен со 
жолта боја ко ja  ja  означувала Руската империја. Овие два фак
та — книга со воен наслов и со „р у с о ф и л с к и“ глобус — 
беа доволни за апсењето на учителот. И cera, често наидуваме 
на такви факта што сведочат за ниското културно ниво на 
турските чиновници. „Две учителки — пишува авторот на ста- 
тијата во „Revue de Paris” биле ставени во затвор на 15 мај 1901 
година затоа што полицијата најде кај нив примерок од Бер- 
линскиот договор“6)·

С екоја година м акедан ск ата хрон и ка забел еж ув ал а  д е с е -  
тици факти, кога турските власти создавал« лажни обвинува-

5) Moniteur officiel du commerce. Paris, 1898, p. 209.
6) Gaulis. Revue de Paris, I Nov. 1902, p. 25.
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ња против совршено невиновен луге за да можат после нив да 
ги ослободат за големе парнчни суми. Покрај другото, еден 
случај, за кој биле известени европските конзули, се случи 
есента 1901 година во Серее. Неко ј си Стамбулиев, криминален 
npiecTanHHK во серскиот затвор, составувал лажни документа, 
како де произлегувале тие од комитетите. Toj располагал со 
печатот на комитетот, со шифра и со друга средства за фалси- 
фикување. Документите биле доставу!вани до турскиот истра- 
жен суди ja и до началникот на полицијата, со чија помош, из- 
мислуваните писма, биле подметнувани во домовито на Ма- 
кедонците. Благодарејќи на случајноста, заговорот станал поз- 
нат во Со лун. Комисијата што била составена со цел да га раз- 
гледа сите случаи на аисења, признала дека од половината на 
април до ноември 1901 година турскиот суд осудил околу три- 
есет лица врз основа на документите измислувани од Стамбу
лиев. Сапак. виновниците останале ееказнети.7)

Во случайте кога пред тур ските чиновници било доста- 
вувано предлог барање на одобрение за изградба на црква, 
училшпте, па дури и на куќа, за да се користи правого гаран- 
тирано со императорските фермани, државјанете биле долж- 
ни да дадат „бакшиш“ или „ѕрушвет^ (поткупот во Турција 
како општојр аспро стр а нет a појава, има неколку називи); и об
ратно, со давањето рушв'ет, било можно да се одбегне законот 
односно во чести случаи и да се избегне извршувањето на 
судската пресуда.

Христијаните сакале или не сакале, постојано прибегну- 
вале кон рушвет. Во многу од случайте успехот на различните 
националистични пропаганди во Македонија — бугарската, 
српската, грчката, романската, австриската — зависел од тоа, 
кој бил во состојба да даде поголем рушвет на месното рако- 
водство. Благодарение на неодоливата цривлечност на златото 
во Турција било можно да се внесат забранети и шкартирани 
стоки и да се обезбедува успех на оомнителните финансиски 
потфати.

Кон остварување на незаконска добивка се стремеле и 
високите и ниските чиновници. Еве, на пример, како, според 
зборовите на грчкиот публицист Николацдис, се користеле 
турските чиновници со експлоатација на саланите, кои зако
нот ги обврзувал да работат неколку денови во годината на 
патиштата. (Треба да се напомне дека Николаидис благонак- 
лонето се однесувал кон централната власт). Toj својата бе- 
лешка ja почнува: „Ние не веруваме дека во Стамбул бил поз- 
нат начинот на кој прибегнуваат чиновниците. Мутесарифот, 
т.е. управителот на областа, испраќа две дузини жандарми во 
определено село со наредба да ги соберат сите работоспособ- 
HII мажи за поправка на патот, оддалечен на 50 или 60 кило-

7) Revue, de Paris, р. 161.
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метри од сел ото. Испраќањето' во такви оддалечени места, ги 
вознемирувало селаните. Тие не сакале да се потчинат. Начал- 
(никот на жандармери ј ата хцреземал мерки за да ги заплапш 
селаните дека ќе ги прогонува до местото со помош на боjo- 
нети. Тогаш почнувале претворите и завршувале со тоа што 
неколку жандарми се вракале со о колу 50 турски лири за му
тесарифот со предлог на селаните да се земат под наем работ
ницы од тоа место каде ќе била потребна поправката на пахот. 
На другиот ден жандармите се враќале со одговор дека му
тесарифот е согласен, но ако му се даде двапати повеќе. Тоа 
и се правело. Во наредната година мутесарифот не се реша- 
вал да ja повтори истата игра, плашејќи се селаните да не се 
жалат против него до Портата. Но тогаш тој прибегнувал кон 
ново средство. Во придружба на жандармеријата во седого 
доведувал триесетина разбојници — Албанци. Наредникот на 
жандармеријата им објаснувал на селаните дека во оваа го
дина мутесарифот нема да ги принудува да работат, но на Ал- 
банците им било наредено да изградат пат. Таквите работни- 
ци скита л е низ сел ата со месеци, дење одмарајќи ce, a ноќе 
занимавајќи се со грабежи. Својата пљачка тие ja делеле со 
жандармите кои никогаш не прима л е плата. Селаните, очајни 
не знаеле како да ja  избегнат таа жива paiHa. Најпосле, тие 
испраќале нова делегација icaj мутесарифот со нови педесет 
лири и со молба да ги поштеди од Албанците, ветувајќи му де
ка самите ќе го изградат патот. Достоениот мутеса;риф се сог
ласил и ги повлекол Албанците“8).

Огромен број случаи на такви дејствија од турските чи- 
новници поминувале без никаква казна. Ако некогаш турски
те власти ja користеле целосната неказнетост, тоа е во случай
те кота била издавана наредба за бараше на скриено оружје 
или извршување истрага по повод на вистмнските или на ин- 
сценираните заговори. Чиновниците се нафрлувале врз незаш- 
титното христијанско население и го присилувале да одговајра 
ако само кај некого од селаните е најдена пушка или нешто 
друго. Не зборуваме овде за оние крвави р!епресалии, за оние 
избувнувања на турскиот фанатизам што од време на време 
во текот на минатото столетие ги наводнувале со крв илјад- 
(ниците жртви во полиньата на Мала Азија и по улиците на Ца- 
риград, туку за оние систематски и чести прогонувања на кои 
биле изложени одделни градови и села.

Што правеле тогаш дретставниците на власта — можно 
е да се заклучи од следната телеграфска жалба на жените од 
неколку села на Солунскиот вилает, испратена до султанот на 
12 јан уар и  1900 година, ко ja  и стоврем ено била и спратена и до 
сите евр опеки конэули во Со лун.

8) С. Nikolaides, La Macédoine, р. 80.
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„Поради лажнћте потќажувања nia поткажувачите, со цел 
напште мажи да бидат претставени за опасни за државата, во 
нашите села пред две недели пристигна началникот на солун- 
ската жандармерија Махмуд-паша“. Потоа се наведуваат ими- 
њата на 12 селани кои биле изложения на жестоки измачува- 
ња од страна на гореспоменатиот офицер. Покрај другото, тој 
ги присилувал селаните да застанат со нозете во врела вода 
за да го признаат учеството во заговорот против државата. 
За да ги скрие тратите на своите злостоврство, Махмуд-паша 
уапсил уште 25 лица — сведоците на нивните злосторства.

Овде во истата телеграма се наведени и имшьата на оите 
уапсени, а исто така и видот на мачењето на кои биле под- 
л ожени. Maj ките и жените на уапсееите лица својата долга 
жалба ja  завршуваат со молба, султанот да се застали за нив- 
ниот живот9).

Поради оваа жалба и главно, по инсистирање на конзули- 
те, во Цариград била формирана комисија за да го испита деј- 
ствувањето на Махмуд-паша. Нејзината вистинска цел била, 
ое базира, — да го погреби“ делото. Во секој случај, без ог- 
лед на тие комисии, неподносливите состојби се повторувале 
во сите делови на Македонија. Горниот случај се повторува и 
во Солунскиот санцак, а еве што се зборувало, малку подоцна, 
во Битолскиот: „Некојси черкез-разбојник Хаџи-Нојус од село 
Ново село наклеветал 25 селани од блиското село Ракитница, 
дека биле заговорници. Мудирот од Крушево, на 23 јуни 1899 
година со војници заминал во Ракитница. По патот тој зел со 
себе башибозуци од четири муслимански села. Пристигнувај- 
ќи во Ракитница, таа хајка убила осум христијани — Маке- 
донци и четворица ги зела во плен. Потоа башибозуците, от- 
како го ошьачкале, изгореле една третина од селото“10).

Било познато дека Портата не ги признавала пљачкањата 
и насилствата на своите чиновници. Исто така ги негирала и 
мачењата на кои биле подложувани затворениците во затво
рите. Тоа биле нејзини стари и познати методи. Во времето на 
ерменските ужаси, Портата исто така го уверувала светот де- 
ка Мала Азија е во ред, а  истовремено, францускиот воен ата- 
ше, полковникот Виалар, кој се зазел да го испита убиството 
на Саљваторвиот татко, во службениот извештај изјавил: „Ко- 
лењата што со таква сигурност се одречуваат од Портата и до- 
верливите луге на султанот, се предмет на сеопшто расправа- 
ње на пазарите. Муслиманите еден на друг си раскажуваат 
различии доживувања за крвавата драма и се фалат за напра- 
вшите шьачки“11).

9) Reformi. Organ na Makedonskiot Komitet. Sofija, 27 januari 1900 
godina, s. 3.

10. Gualis. Revue de Paris, p. 98.
n) Citirano spored: „Vesnik Evropi”, kniga 4, 1903, s. 691.
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Него така со свозите злостворства се гордееле и се фалеле 
и турските чиновншщ во Македонија. Тоа се гледа од следно- 
во: Во Парискиот илустриран весник „Les Nouvelles illustrées“, 
се појавила слика со фотографии што сведочеле за полною от- 
суство на секакви човечки чувства кај турските жандарми. 
Тројца млада и убави турски жандарми, со фесови, накриво 
стојат покрај една мала маса, а на неа, на бела покривка се 
изложени знивните крвави трофеи — отсечените глави на чет- 
ворица востаници. Сликата ja  доставил Гилис, допианик на вес- 
никот „Темрѕ". „Во 1902 година, во Битола — пишува тој — 
меѓу муслиманите се наоѓала во промет картичка, која убед- 
ливо и без секакви раскажувања и многу посилно од секакви 
официјални деманстирања го потврдуваше горното злосторст- 
во“.12) „Моею патување низ Македонија кај мене предизвика 
ужас и длабока одвратност — пишува тогаш во една дописка 
гореспомеиатиот публицист. — Јас ги видов селата напуштени 
од жителите кои од прогонувањето на турската пол иди ja  и 
турските војиици се криеле во плаинните. Ужаси, достојни на 
варварските времиња биле извршувани со намера да бидат 
прнсилени несрейните селани да признаат дека припаѓаат на 
комитетите.

Во најдобар случај, нив ги тепаа со прачки така што оо 
меоеци тие не беа во сосгојба да се помрднат од местото. На 
некой под ноктите им закачувал« остри парчшва од дрво, а 
пак друш ги обливале со жешко масло од дрво; на крајот ги 
силувале жените пред очите на нивните мажи врзани за др- 
вата“. Самиот Голис (Gaulis) видел селанец со искорнети нок- 
ти13).

„Тиквешкиот округ, по волја на судбината — пишува 
друг Француски патник — се претвори во театар на ужасни 
сцени. Подло е настојувањето за постојаното истребување на 
христијаните. На Христо-Хаџи Попов од село Крецов, главата 
му ja  притискаа со гвинт. Toj си го изгуби паметот. Исто така 
го изгубиле пометот и Коде Кланков и неговата ќерка Петра 
Кланкова, првиот — од силно тепанье, а втората — од постап- 
ките што ги правеле врз неа жандармите. Учителот на селото 
Извор, Гевгелиски округ, бил убиен од полициските власти ко- 
га излегувал од куќата. Александр Стојанов, учител од село 
Неготино, исто така е убиен од владините агенти на прагот на 
својата куќа. Синот на селанецот Кристо Клинчаров умрел во 
Резово од ударите, а попот во Радобил бил буквално седнат 
на колец. Американскиот мисионер Бир (Beer) видел како по
лициските власти во Килкич (станува збор за Кукуш, б.м) ка
ко еден млад човек го облевале со нрело масло, бидејќи се сом- 
невале д ек а  ja п ренесувал  поштата на ком итетот. В о  сел ото

и) Revue de Paris, р. 99.
13) Ibidem.
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Бојаечишта полициските агенти камшикувале 21 селанец со 
прачки во присуство она ои-баши (десетар) Омер и подофицери- 
те Муса и Селим-Чауш. Една жена умрела во Куманичево од 
ударите на Оелим-Чауш. Во Чемерско* една млада девојка би
ла силувана од петнаесет жандарми и фрлена да умира. Над 
Митре Пано Јанков било извршено следното мачење: бил обе- 
сен со главата надолу, со врзани ради зад грбот и така висел 
н'еколку саати“14).

Потребно е со неколку зборови да се каже нетто и за 
турските затвори во Македонија. Забелешките на англискиот 
публицист Дилон за состојбата на малоазиските затвори, го 
довело до ужас општеетвеното мислење на Англија. „Не се 
подобри и македонските затвори — стари, мрачни и влажни 
згради, покриени со нечистота ј а, со задушлива и одвратна ат
мосфера, како од пренаселеност, така и од отсуство на удоб
ности за најелементарните потреби на затворениците“15). „Зат
ворот преполнет е со затвореници — пишува солунскиот допис- 
ник на „Mouvement Macédonien“. Повеќе од триста души оче- 
куваат пресуда. Нивната положба е очајна: тие се подложени 
на секојдневни мачења. Пред неколку дена, германскиот вице 
-конзул господин Падељ, заедно со еден пастир го посетиле 
затворот. Тешко може да се пренесе сиот ужас што го раска- 
жуваше тој. На повеќе мачења биле подложувани затворени- 
ците од селата Росово, Тегница и Тиквеш: на некой од нив им 
ги гореле нозите. Бремената жена на Коне Дрваров, заради те- 
пањето, се породила по неколку дена по прсистигнувањето во 
затворот на Еди-Куле и умрела во ужаани маки“16).

Друг податок што сведочи за ужасните услови во турски
те затвори е убиството еа  учителот Михов. Над ова дело пот
ребно е да се заприме уште и поради тоа што во неговата ис- 
трага учествувал и францускиот конзул Шуб je во Скопје.

Михов бил уапсен во Купрулу (Титов Велес, б.м.) во ап- 
рил 1901 година. Го обвинувале за тоа што бил претседател на 
месниот македонски комитет. Врэан за опашката на коњот 
и оковен со синдир морал под ударите на војниците да протр- 
ча девет часа, од Купрулу до Скопје. Потоа, тој бил внесен во 
затворот Куршумли-ан и во текот на три недели бил подложен 
на постојани сослушувања и мачења за што сведочат негови- 
те соседи и еден друг граганин, кому му била дозволена посе- 
та и видуваьье. Тоа продолжувало cè до 5 мај — дан на него
вата смрт. На 5 мај во пет часот наутро, кога уште сите спие~ 
ле, од ќелијата на Михов се слушнало бука, одекнал истрел 
на револовер и пак во затворот настанало мирно молчење. Во

14) D'Espagnat Avant le massacre, pp. 350, 351.
15) Citirano spored: „Vestnik Evropi”, kniga 4, 1903. s. 692-693.
16) Le Mouvement Macédonien. Paris, 20 Juillet 1902, p. 4.
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десет часот со тројца одбрани лекари се појавил истражниот 
судијa, кој составил записник за самоубиство. Во овој доку
мент било констатирано дека кај Михов еашле рана од кур- 
шум во средината на челото, на претите од левата рака траги 
од барут, а на десната исушена крв. Меѓутоа, кота лешот се 
наоѓал во црквата, францускиот конзул забележал дека рана- 
та била направена одозшра надолу, а замислените траги од 
барут не биле ништо друго туку мастило, што Шубје веднаш 
ги снимал со влажна салфетка17).

Во 1884-1885 година белгискиот економист и филантроп 
Емил де Лавелеј, во англискиот печат, покренал компаььа по 
повод разбојништвата во Македонија. Toj укажувал, покрај 
другото, и на злосторствата направени од една разбојничка 
банда во селото Зелениче, Леринска облает. Податоците биле 
објавени во „Palil-Mall-Gazette“. Во бројот на „Times“ од 19 
јануари 1885 година бил сместен одговорот на турската влада. 
Таа не одречувала дека било „нетто“, но одговорноста за тие 
банди ja префрлувала врз Грците и Македонците кои га сочи- 
нувале тие групи.

Во една друга статија Лавелеј укажувал за дејствување- 
то на една друга трупа во која имало околу триста души. Тие 
го нападнале селото Орсшо и ги подложиле на мачење жители- 
те. Mery другото и две жени — Вељховска и Видочка, со цел 
да ги дознаат кои се најбогатите жители во селото и каде ги 
кријат своето богатство.

Во „Times“ од 16 анрил 1885 година повторно се појавило 
писмо, овој пат од солунскиот валија Галиб-паша. Toj го сма- 
лил бројот на разбојниците до сто, и изјавил дека, според по- 
датоците со кои располагал, тие биле Македонии и Албанци, 
т.е. со друга зборови, Турците не се виновни за тоа.18)

Тоа е вообичаен систем за заштита на турската влада: од 
почет кот таа ги одречувала фактите, но кога тие станувале оче- 
В1ИДНИ, се стремела одговорноста да ja  префрли врз другите. 
Со тоа нејзината одговорност ни најмалку не се смалувала. 
Без сомневање, останувал фактот дека турската влада не била 
во состојба да го обезбеди животот на своите државјани. Ду
ри и нетто повеќе. Обидите, во малиот број случаи, управува- 
чите да стават крај на таа жива рана на разбојништвото' биле 
осудени на неуспех.

Општествено-политичките услови во Турција се развива
ло така што разбојништвото се пројавувало како некоја офи- 
цијално признала привилегија на владеачката класа. Владата 
не се решавала да го уништи разбојништвото поради страв 
истата д а  н е  б и д е  непопуларна. Д о б а р  д о к а з  за  сето  тоа  била

17) Mouvement Macédonien, 5 Jujn 1902, pp. 4-5.
1δ) Laveleye. La Péninsule des Balcans, t. II, p. 396.
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дејноста на Халил-Рефхет-паша. Ние веќе спомнавме поѓоре, 
дека тој разумен администратор како гувернер на Битолскиот 
вилает изврншл успешна реформа во собирањето на даноци- 
те (десетокот). Но реформата била укината поради противе- 
њето на беговите. Исто така, тој бил должен да се откаже и 
од другите реформи кои, при спроведувањето до крај, би го 
скротиле разбојништвото до минимум.

Халил-Рефхет-паша помислил да организира мешовита 
жандармерија, т.е. жандармериј а што би била составена од 
мухамеданци и христијани. На христијанските села властите 
им поделиле оружје, и тоа по една пушка на секои пет куќи. 
На таков начин, христијаните добиле можност да се заштиту- 
ваат од нападите на бандите.

Од своја страна, пак, гувернерот на Битола енергично се 
подготвил за нивното прогонување. Во времетраење од шест 
месеци, на плоштадот пред битолската управа биле казнети 
околу осумдесет разбојници.19) Овие две мерки — создавање 
на полиција од христијани и прогонување на бандите довеле 
до тоа да му се стави крај на разбојништвото во Битолскиот 
вилает. Протестирањата на влијателните Турци, интригите на 
чиновниците кои живееле од доходите на бандите, нај после и 
стравот на централната власт дека Македонците можат да го 
искористат даденото оружје за политички цели, ja присилиле 
Портата да го отстрани Халил-Рефхет-паша и да го одземе оруж- 
јето од христијанските села. Уништените банди повторно поч- 
нале да се појавуваат по селата. Само во 1885 година, според 
службените податоци, турската жандармери ja  прогонувала, се 
разбира, без успех околу сто и педесет разбојнички банди. 
Разбојниците кои дејствувале одделно, го надминувале тој број. 
Само во 1885 година статистиката потврдува околу четири ил- 
јади вооружени напади со убиства и грабежи за целата Ма
кедонка,20) што во тоа време имало околу два милиона насе
ление! Разбојничките банди како да ja  распределите македон- 
ската територија на делови. Секоја банда дејствувала во својот 
дел, налагала на селата, га водела кивните жители, некой ос- 
лободувала само за голема сума пари како откуп. Kora жите- 
лите веќе не можеле да го исплатат откупот, разбојниците од- 
ново напаѓале врз селото, грабеле, гореле, ги обесчестувале 
жените и слично.

Кон крајот на 1900 година во Тетовскиот округ, под пок- 
ровителството на Газир-Качак, деј ствувал а бан дата позната со  
своите „подвизи“. Би спомнале некой од неговите злосторства 
на Газир-Качак. Во месец јули тој се појавил во селото Долно 
-Јаговица, го повикал кај себе избраниот старешина на селото
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й му нареДил да донесе 15 турски лири, застрашувајќи го со 
смрт. Неспособен да ja  обезбеди спомиатата сума, старешина- 
та се вратил кај Газир-Качак придружуван од неколку турски 
селани од истото село, кои му ветиле дека ќе се застапат за 
него пред разбојниците. Ова застапување не го спасило села- 
нецот од куршумот на налутениот Газир-Качак. По неколку 
дена истиот разбојник се појавил во селото Дув и од жите- 
лите барал 60 турски лири. Тие му донеле само 25 и неколку 
десетини чифта обувки од кожа, произведени од самите села- 
ни. Газир-Качак не ое задоволил со тоа. Toj изјавил дека се- 
кој Македонец што се враќа во селото оддалеку, должен е да 
му исплати по пет турски лири. Првиот селанец кој се вратил, 
некојси трговец Новачов од село Леуново, се спасил од данок, 
благодарение на застапувањето на Турците кои го придружу- 
вале.

По неколку дена помалку среќен бил Стојан Андреев, се
ланец од истото село. Toj се враќал од Цариград, каде престо- 
јувал седум години заради печалба. Само неколку метри до 
родното село, во близина на селото Влајница, Андреев бил 
грабнат од разбојниците на Газир-Качак. Тие сосема го огра- 
биле и потоа бил однесен во блиското село Лешница. Газир-Ка
чак ja  повикал мајката на несреќниот Андреев за три дена да 
му донесе 25 лири, во спротивно нејзиниот син ќе биде стре- 
лан. По долги напори таа обезбедила дел од сумата и отишла 
на одреденото места да му ш  предаде, но нејзиниот син веке 
бил мртов.

Во август истата година Газир-Качак се појавил во село 
Никифорово и од селаните побарал 60 лири. Бидејќи тие не 
можеле да му ги дадат, тој гневен изгорел неколку стогови со 
сено. Истите злосторства Газир-Качак ги повторил во септемв- 
ри и во октомври. Во неговото соседство во Тетовскиот округ 
дејствувале и бандите на Ислам-Гапрани, Бале-Качак и др.21)

Во Битолскиот вилает се прочул друг предводник на бан
да, Билјал-Беланца, кој цели триесет години правел големи зло- 
дела над жителите. Toj исчезнал за време на управувањето на 
Халил-Рефхет-паша, но по неговото отповикување пак се по- 
јавил. „Јас се сеќавам, дека тој ги тероризираше селата уште 
за време на моето детство — пишува еден македонски функ
ционер. Пред еден месец Билј ал-Баланца со своите другари се 
појавил во село Смилево каде ограбил повеќе куќи и црквата, 
а петнаесет селани зел со себе во плен. За нивното ослободу- 
вање тој побарал голем откуп. Останатите селани во селото 
испратиле претставник кај би толскиот валија бар ајќ и  го не
говото ангажирање. Toj им советувал, знаејќи ja  крвожедноста

21) L’Effort, Geneve, 1 Jaunier, 1901, pp. 12-13.
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на Билјал-Баланца, што побрзо да му ja дадат бараната откуп- 
на сума“22).

Гласит за „подвизите“ на Билјал-Баланца пристигнал и до 
европските конзули. На нивното иастојување и поради посто- 
јаните жалби на христијаниите, турските власти, на крајот пре- 
зеле мерки за прогонување на неговите разбојници. Во поче- 
токот на август Билјал-Баланца на чело на 120 разбојници за
минал кон селото Пареш во Дебарскиот округ. Предупредува- 
ни од овчарите, селаните го напуштиле селото, со исклучок на 
неколку старци. Одземајќи cè што било во куќите, разбојни- 
ците се обратиле кон останатите жители со закана дека ако 
во текот на два дена не ja  соберат определената сума пари си
те куќи ќе бидат изгорени. Но истовремено, избеганите селани 
успеале да го искористат вмешувањето на началникот на по- 
лицијата Тахир-Бутко во најблиското село Пејраеица. Воору- 
жувајќи ги селаните и очекувајќи го доаѓањето на воениот од- 
ред од Дебар, Тахир-Бутко го опкружил селото Параши. Бити- 
ката се водела неколку часа. На крајот разбојницте успеале да 
се пробијат низ обрачот на селаните и војнидите. Тука загинале 
повеќе разбојници, меѓу кои и самиот Билјал-Баланца и уште 
еден предводник на разбојниците на Тахир-Толла23). Тахир-Тол- 
ла бил автор на познатата „Порака до жителите на село Га- 
личник". „Пораката“ ja  поместуваме во целост, бидејќи од неа 
може доволно да се види начинот на дејствувањето на турс
ките разбојнички банди во Македонија.

„Кон прочуените луге на Галичник! Поздрав на сите вас. 
Вие мене ми сте должни, според потпишаната од вас белеш- 
ка, 1.000 лири. Сега jac ja барам таа сума. Погрижете се да 
ме пронајдите и да ми донесете пари, но без бука. Во спроти- 
вен случај Be предупредувам дека ќе бидете принудени да се 
покаете: вам ви е познато кој сум jac. Што ќе се случи со ва- 
шите 50.000 овци и 2.000 глави крупен добиток ако не ќи ми 
ги донесете тие пари? Како тогаш ќе се осмелете да се поја- 
вите надвор од селото? Ако не можам да ве фатам, да ве уби- 
јам секогаш ќе можам. Или вие се надевате на заштита од ва- 
шите стражари? Можно е, вие миелите дека агите и беговите 
ќе ве заштитуваат? Jac плукам на беговите и на агите! Залом- 
нете добро: должни сте да ме пронајдите или во планина или 
во мојот замок за да си ш  средите сметките со мене. Не за- 
мислувајте си дека од овој долг можете да се ослободите: jac 
секогаш ќе ве најдам“24).

Овој турски Картуш воопшто не се сомневал во тоа дека 
неколку недели по своето гордо предизвикување ќе биде убиен

22) Ѕ. Vedar. Le mouvement révolutionnaire Macédonien (L'Humanité 
Nouvelle, Paris, Janvier 1901, p. 6).

Le Mouvement Macédonien, Paris, 20 Sept. 1902, p. 7.
24) Le mouvement Macédonien, (Un document sur le brigandage en 

Macédoine). Paris, 20 Août., 1902, p. 1.
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од куршумот на еден селанец. Но, на местото на убиените или 
уапсените разбојници се јавуваа нови. Разбојништвото при вак- 
вата страшна сиромаштија, ко ja господ арел а во Македонија 
меѓу христијанското и муслиманското земјоделско население, 
»претставувало еден вид занает. Од друга страна, како' што ви
довые дурските власти со ретки исклучоди го поддржувале и 
дури го олеснувале организирањето на тис разбојнички банди. 
Така тие го сузбивале ширењето на револуционерните македон
ски чети.

Повеќето разбој1Нички банди што дејствувале во Север
на и Западна Македонија, ги сочизнувале лица од албанско по
текло. Toj планински народ живеел, речиси, неэависно во сво- 
ите недостапни села и замоци. Оттука, под раководството' на 
своите феудални началници на различии Јродови“ (кај Албан- 
ците тогаш cè уште било зачувано родовиот поредок, б.м.) тие 
се спуштале во рамнините и ги ограбувале градовите и селата 
на Стара Србија и Македонија. Турската вла1да релативно по- 
добро се однесувала кон нив отколку кон самите Турци. Таа 
дури им ласкаше на албанските бегови, сметајќи на нив во 
борбата со Македонците. За неа во Македонија тие ja играле 
улогата на Курдите во Мала Азија. Султанот на нив им пра
вел чест на тој начин што во својата гарда во дворецот, држел 
одред од Албании. Старите разбојници —- бегови биле примани 
со голема почит во Истамбул и биле одликувани со ордени 
и чинови „Албандите се силни-пишува Х.Г. Инсаров. — Тоа 
го потврдува случајот кога конзулот на една голема држава, 
без оглед на поддршката на турската влада, заради цротиве- 
њето на Албанците не можел да го заземе своето место во 
Митровица“25).

Поради постојаното иепријателство на Турците што го 
пројавувале спрема христијаните, тешко било да се направи 
гр!аница меру мирного турско население и разбојничките бан
ди. Многу Турци уште од детските години биле навикнати да 
гледат со презир на христијанската маса, да го вежбаат сво- 
јот хероизам — „бабајшлик", врз незаштитените христијани. 
Многу млади турски „кабадаи“ без основаното навредуваше на 
христијаните го сметале како знак на хероизам со цел да ги 
поттикнуваат на расправија и тепаница. „Кога кај некој обичен 
муслиманин-малограѓанин се побуди фанатизмот и дивите ин- 
стикти, — пишува Х.Г. Инсаров — тој станува крвожедан 
ѕвер“.26)

Ф ранцу скиот веоник „ Д ;Е спанијаа опиш у в а едн а од  тие  
мрачни сцени што ги присилила читателите да затреперат од

2s) H.G. Insarov, „Vestnik Evropi”, kniga 4, aprel 1903, s. 698.
26) Ibidem, 699.
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ужасот во кој немилосрдноста и цинизмот се мешале со не- 
какви истанчени инквизиторски постапки. Сцената ce случува 
во мрак околу селото Лајна на турскиот дел од Родопските 
планини. Две млади девојки ce појавиле на видување со сво- 
ите младоженци. Но наместо среќавање, им излегле двајца 
Турци од соседното село, кои одамна им се додворувале на 
убавите Македонки. Младите девојки биле намамени во столи
ца што им ja  подготвиле двајцата преоблечени Турци.

Девојкитие штом се нашле во нивните раде, започнала 
очајничка борба во која се разбира, лобедиле сипните. Меѓу- 
тоа, пред да ги ослободат девојките, еден од Турците оо прес 
-метана свирепост го повлекол кон себе својот мантил што бил 
оставен на еден малечок куп со суви гранки недалеку од мес- 
тото. Тогаш девојките овиделе страшен призор. Две човечки 
шави со извадени очи, на кои устите им биле стегнати со го
лема шамија. Две тела лежеле едно до друго силно стегнати 
со врвка што не им дозволувала да се движат. „Дојди побли- 
зу“! — смеејќи се рекол Савфат на една од девојките: „Го поз- 
наваш твојот?“27) Тоа биле младоженците на девојките, чие 
место cera го заземаа Турците со помошта на својата цинична 
и жестока стахшца.

Кои се причиините за тоа што, без оглед на реформите 
што се преземале од време на време од турската влада, анар- 
хијата во Империјата не престанувала. Тоа прашање ш  го пос- 
тавувале странските политичари, дипломата и известувачи. 
Анархијата во турската империја, односяо во Македонија има- 
ла длабоки социјални корени. Тие социјални проблеми не мо- 
желе да се решат со злосторствата и корупцијата на турските 
чиновници и со реформите што се предлагале од големите ев- 
ропеки држави за Македонија, туку единствено со социјална 
и национална револуција на македонскиот народ.

Портата сметала, дека изворот на оите неволи во Македо- 
нија треба да се бара во револуционерната пропаганда на стра
нските комитета, кои имале цел да подготват востание за ури- 
вање на власта на оултанот. „Агсо Албанците и Турците поне- 
когаш оружјето го евртуваа против месните христијани, тоа го 
правей за сгсротување на непокорените или за заштитување на 
државната безбедност“. Овие факта се објавени во една мала 
француска брошура во дворската типографија во Софија под 
наслов: „La que stio n  M acédonienne e t le hant C om ité m acédo  
-Andrinopolitam" и очиглиедно има официјално бугарско по
текло28). Составувачите на брошурата се надевале дека европс- 
ката дипломата ja  ќе постапи милостиво кон неореќната суд- 
бина на Македонија и ќе побара од Турција исполнување на

27) Ibid., 699.
28) Citirano spored: „Vestnik Evropi”, tom 5, Imiga 9, 1902, s. 364-365.
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обврските предвидени со 23-от член на Берлинскиот договор 
од 1878 година за спроведување на релативно неопходните 
административни реформи во Македоеија. За жал, дипломати- 
јата гледала поинаку на балканските работа во тоа време. Таа 
делумно го усвоила туркофил ските погледи под влијание на ав- 
стрискиот министер за надворенюи работа, грофот Голуховски, 
и на дипломатските претставници на големите држави на Блиски- 
от Исток. Како што изгледа тие повеќе биле загрижени за ,уре- 
волуционерната“ дејност на македонските комитета, отколку 
за непристојните постапки на турските и албанските башибу- 
зуци во Македонија и Тракија. Што се однесува до одлуките на 
Берлинскиот конгрес, гое одамна и целосно биле заборавени 
од официјална Европа. Неволите на народите, оставени под тур- 
ски јарем, заэемале последно место во грижите на владите кои 
сочувањето на Status quo-то го избрало за свој лозунг. Дипло
мата] ата се интересирала за работите на Балюанскиот Полуост- 

• ров само од гледиштето на интересите на едиа или друга голема 
држава. Во таа смисла за повеќето странски држави постоењето 
на ослободителни или филантропски комитета за дававье по- 
мош на Македонците претставувало поголемо зло отколку пос- 
тојаните страдања на македонского население.

Охрабрувана од извеохга благонаклонети совета на своите 
покровители, Турција уште пред неколку години распоредила 
значајни воени сили во главните цеятри на Македонија. Целта 
била на револуционерното движење да му ое намалат можнос- 
тите за успех. Не е тешко да се види, што звачело во практи
ка таа воена окупација. Не примај ќи плата, гладната и разуз
нана армија гледала на селата и на меоните жители како на 
сво]а законска пљачка. „И ово] прекрасен кра] — извикува ано- 
нимниот автор на гореспомнатата брошура — со неговите прос- 
трани плодородии полиња и раскошни пасишта, со неговите 
пространи рамнини, погодви за секоја земјоделска култура, со 
неговите величествени планини и еегибнати шуми, оваа прек
расна, толку богато од природата надарена земја, каде живо- 
тот би требало да врие, каде треба да продута индустријата и 
трговијата, претворена е во вистински пекол, каде владеат не- 
волјата и страдаиьата, каде се слушаат само офкања“29).

Окупирана од Турците и уцропастена од нив, Македонија 
cè уште служела како арена на користољубиви стремежи и на 
неуморното соперииштво на Бугарите, Орбите и Грците. Cè до- 
дека тие мали сопернички се расправаат меѓу себе заради со- 
седната турска провинција (Македонија, б.м.) неа сакале да ja 
завладеат покрупни сопернички, кои дејствувале зад двојно 
дури тројно засолниште — „пријателство“ со Турција и „зачу- 
вање на општиот мир". Од друга страна во очекување на нови * Ill

») Ibid., 365.
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„култури“ завојувачи, населението на Македонија морало без
надежно да страда и да трпи под рамнодушниот надзор на 
моќната европска дцпломатија.

I l l

Сето ова речено упатува на еден општ заклучок дека злос- 
торствата на турското чиновништво во Македонија предизви- 
кувале вистинско негодување кај странските минувачи и некой 
дипломатски преставници. Како гледале на сето тоа владите на 
големите европски држави? За странските влади судбината на 
Македонците имала значенье не затоа што им било жал за нив- 
ното истребување, туку затоа што пропаста или спасувањето 
на тие луге ja зголемувала или ja  смалувала сферата на поли- 
тичкото влијание на таа или друга држава на Балканскиот По
луостров.

Германија била за отворено и безпоштедно задушување 
на незадоволните Македонии, бидејќи пријателството со Турци- 
ја им овозможувало cè повеќе да ги расцространуваат и  задврс- 
туваат своите економски и политички интереси на Блискиот 
Исток.

Англија го сметала за сосема нормално и зако-нско господ- 
ството на башибузуците врз Македонците. Во принцип го осу- 
дувала турскиот систем и им сочувствувала на жртвите, но̂  се 
воздржувала од активно ангажирање за Македонците.

Австро-Унгарија, како и секогаш, глодала да се зачува ин- 
тегритетот на Турција како на услов за политичка рамнотежа 
и нздворешен мир. Затоа движењето на Македонците го смета
ла како бунт против законитата државна власт. Стремежите и 
уоилбите на Ру си ja, Австро-Y нгариј a, Германија, Франција и 
Англија биле насочени, пред cè против востаниците, против по- 
тиснатиот народ; од своја страна владите на големите европски 
држави им предлагале на Македонците да се задоволат со не
кой второстепени промени во турската администрација, навод- 
но да ja изменат кон подобро положбата на македонското на
селение.

Македонскиот народ, без оглед на сите злосторства од 
страна на турското чиновништво и нечесната дипломатска игра 
на големите европски држави, ja продолжи тешката борба за 
својот опстанок.
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