
Михајло МИНОСКИ

ДВА ДОКУМЕНТИ ОД 1899 ГОДИНА ЗА ТАЈНАТА КОРЕС- 
ПОНДЕНЦИЈА ÏIA МАКЕДОНС&АТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА

ОРГАНИЗАЦИЈА.

Од архивската граѓа на Сојузниот секретаријат за надво- 
ревдни работи во Белград, од документацијата на Генералниот 
конзулат на Кралството Србија од Скопје1) претставуваме еден 
извештај на конзулот Милосав Куртовиќ до претоедателот на 
владата и министер на надворешните работи д-р Владан Ѓор- 
ѓевиќ во Белград, во прилог на кој доставува еден документ 
со неколку шифрирани азбуки употребувани од Централниот 
комитет на Македонската револуционерна организација при 
тајната кореспонденција.

Тајната пошта на Револуционерната организација* 2) започ- 
нала да функционира по Солунскиот кош-рес во 1896 година 
кога Организациј ата веќе била изградена, a иејзината мрежа 
разгранета. Организирањето и функдионирањето на тајната 
пошта било спроведено согласно одредбите од правилниците на 
Револуционерната организација3).

За обезбедување целосна дагуриост на тајната кореспон- 
денција веднаш ce наметнала потреба од шифрирање на пис- 
мата. Во 1896 година, според кажувањето на Горче Петров, 
во Солун и во Битола едновремено биле изработени две шиф-

1) Диплол1атски архив Државног секретаријата иностраиих посло- 
ва ФНРЈ (ДА ДСИП) — Београд, Фонд: Политичко одељење (ПО), Срп- 
ски краљевски геиерални конзулат, Скопље, Лов. бр. 266/10 маја 1899 
године (Архив на Македонија М. 451)

2) За тајната пошха види: Лазо Т. Киселинчевв, Позденската служ- 
ба при В1трешната македонок>дринска ревошоционна организацил преди 
ИлиндентБ. — Илгострацив Илинденв, Софил, 1936/VIII, кн. 7(77), с. 
8—10; д-р Димитар Димески, Македонското националиоослободително 
движење во Бнтолскиот вилаех (1893—1903), Скопје, 1981, с. 183

3) Арзшв на Институтот за национална историја — Скопје, (Сл. I 
355); Иван Катарџиев, Два правилника на ВМРО од предилинденскнот 
период. — Историја, Скопје, 1965/1, бр. 1; д-р Димитар Димески, Маке- 
донското националноослободително движење., с. 144 и 205
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ри4). Прва била упохребена битолската, за која Ѓорче веѕт де- 
ка тој лично ja  составил5). За основа на шифрата била земена 
латиничната азбука6).

Централниот комитет водел пшфрирана кореспондевдија go 
задграничното иретставништво во Софија и оо окружните ко- 
митети. Окружните ш месните комитети применувале свои шиф- 
ри за дооишување7).

За обезбедување на тајноста ce преземале строги мерки. 
Централниот комитет издал специјални инструкции за обезбе- 
дување на тајнзоста на коресгшнденцијата што ce сметала за 
„апсолутна тајна“8). За најважната кореспонденција покрај 
вддфрирањето ce употребувало и хемиско мастило9). Дешифри- 
рањето ce вршело од лица на кои им бил доверен клучот и на- 
чинот на дешифрирањеда10 *).

Централниот комитет ги менувал шкфрше поврвмено, a 
посебво во случаите к;ога некое писмо било запленето од влас- 
тите11). До 1903 годвна односно до Илинденското востание, езхо- 
ред иодатокот што го дава Ѓорче Петров, биле заменети „до 
девет шифри”12). Познато е дека во почетокот на 1897 година 
Централциот комитет ja  променил шифрата за врска ео Зад- 
граничвото претставништво и со окружните комитети. Имено, 
во март 1897 година Ѓорче Детров заминувајќи за Софија, за 
член на задграничното претставништво13) носел „иова шифра 
за врска со ЦК во 0олун“14). По Виничката афера од крајот 
на 1897 и почетокот на 1898 година шифрата била заменета со 
друга, што била во употреба до почетокот на 1899 година. Во 
јануари 1899 шдива и таа пшфра била заменета со друга15). До 
овие шифри дошол српскиот ковзул во Скопје Куртовиќ и ис-

4) Сломени на Горче Пехров, Скопје, 1950, с. 25
5) Истото.
6) Истото.
7) Познати ce 10 таквк шифри (Лазо Т. Киселинчевт», Таинописвтв 

на впрешн&та македонска рев. организацил цреди „Илинденв“, — Илк> 
страцин Илинденв, Софил, 1939/XI. ich. 9 (10:), с. 2—3)

ѕ) Л. Киселинчевх», Повденската служба.. . ,  9
9) Д-р Димитар Димески, Македонското националноослободително 

движење, с. 183
10) Лазо Киселинчсв, Пошенстсата служба.., с. 9
п)  За тоа во спомените на Ѓорче Петров ce вели: „Примивме ред 

кога некое писмо со една азбука ce плени и ce открие или кога некој 
од посветените падне и може ца ja  издаде, да ce смени ш ифрата” (Сг.о- 
мени на Горче Петров.., с. 25)

!2) Спомени на Ѓорче Петров.., 25
13) Истото; д-р Манол Пандевски, Дејносха иа ВМРО за воспоста-

ставуваае надворешни д  внатрешно-политички врски... — Гласник.. бр 
2, 1959, с. 170 ' * г  -

14) ДА ДСНР ф..: Срлски краљевскк геџерални конзулат Пов. К «  
266/10 маја 1899, Мшгосав Куртовиќ до д-р Владан Горѓевиќ.

15) Истото, Пов. JVs 266/10 маја 1899, прилог: Речишс бугарског ко- 
митета.
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тите га доставил во предис до лретседа^елот на владата и ми- 
стер за надворешни работи во Белград, д-р Владан Горѓевиќ, 
како „Речник на бугарскиот комитет”16). За владеачките круго- 
ви на Кралството Србија кои во тоа време настапувале со от- 
ворени теритојријални претензни во Македонија и ja  интензи- 
вирале големосрпската пропаганда, не постоел македонски Ha
ppa па според тоа ни македонска револуционерна организацрја, 
оттаму „бутарски комитет“.

Овие три шифри ce само уште една потврда17) на податр- 
кот што го дава Горче Петров дека од Централниот комитет 
на Револуционерната организација во предилинденскиот пери- 
од биле во упртреба „до девет ншфри“.

Док, 1
Извештај на српскиот конзул Мшгосав Куртовиќ, од 

Скопје, до претседателот на владата и министер на надвореш- 
ните работи д-р Владан Горѓевиќ во Белград, за тајната коре- 
спонденција на Револуционерната организација.

Снопски кралскн генерален 
крнзулат

Пов. бр. 266 СкрдјбЈ 10 мај 189 година
На грспрдинот, шсподин д-р Владан Гор~ 
ѓевиќ, претседател на министерскиот совет 
и мшшстер на надворешните раббти

во Белград

росгшдине шшисгер претседателе,
Дрјдрв др тајнирт речник на бугарскиот комитет.* Уште 

не успеав да дојдам до некое писмо пишувано според него за 
да можам да ce убедам во неговата веродостојноет и исправ- 
нрст. Нр , сепак, судејќи според изврррт од каде го добив, сме- 
там дека е виетшшг.

Ооставен е главнр од латшшчни букви, a има и некри пр- 
себни знаци. ' ’

Имам чест да Ви доставам во прилог препис на тој реч- 
ншс нхто е cera во употреба, a воедно и иреписи на тие; што ce 
упртребувале де Виничката афера и до почетокот на оваа го- 
дина.

!6) Исто1 0 .
17) Две ншфри на Дентралниох комитех на Револуционерната ор- 

ганизација објави Л. Киселинчев до 1939 година (Л. Киселинчевх., Таи- 
негшсЂгв на Вирешната македонска рев. организацил.., с- 2)

"*) Македонскаха револуцконерна организација

231



Ako имате добиено такви речници од друга страна, Be 
молам да ме удостоите со одгонор дали ce овие идентични со 
нив.

Be молам и во оваа прилика да примите изрази на уве- 
рување за моето почитување.

ДА ДСИП ФНРЈ, Фонд: МИП ПО Милосав Куртовкќ
Ф. IV. 1988. СКГК (AM—М. 451)

Док. 2
Шифрирани азбуки на Централниот комитет на Македон- 

ската револуционерна организација.

В. факсимил на стр. 233.

ДА ДСИП ФНРЈ, Фонд: МИП ПО 
Ф. IV. 1899 СЕГК—СКОПЉЕ 

(AM—M.451)
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