
Димитар ДИМЕСКИ

РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА ДЕЈНОСТ НА ПЕРЕ ТОШЕВ ВО БИ- 
ТОЛСКИОТ ОКРУГ НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА (1894—1898 г.)

Пере Тошев и Горче Петров, двајцата врсници што ник- 
наа од прилепската средина, спаѓаат во редот на повозрасните 
припадници на македонската револуционерна илинденска ге- 
нерација.

Овне две крупни личности на Македонската револуцио
нерна организација (МРО), несомнено го облагородија маке
донского национално-ослободително движење.

Пере Тошев ja  немаше историската среќа да се вброи 
меѓу основоположниците на МРО, иако, објективно им беше 
близок по своите желби и намери. Эа тоа најдобро, еведочат 
неговите обиди за револуционерно организирање во 1889 и 1892/3 
година.1 Оттаму, при првата прилика, без никакво двоумење, се 
вклучува во првите борбени редови на младата МРО, не изне- 
верувајќи ги нејзините идеали до крајот на својот живот.

Првата етапа од мошне плодната П. Тошева револуционер
на организациона дејиост е сврзана за Битолскиот округ на 
МРО (септември 1894 — летото 1898 г.)1 2 3

Не случајно Пере Тошев' станува прв претседател на Би
толскиот окружен комитет на МРО. Тукушто завршеното Ре- 
сенско советувавье на МРО (август 1894 г.) иницирало потрага 
по авторитетни личности, а Пере Тошев бил токму таква лич- 
ност со евидентни лични квалитети. За неговиот избор пресудна 
улога одиграла Д. Груевата доверба. Нивната иоизразита идејна 
блискост датира од заедничкото учителствување во Прилеп 
во учебната 1892/3 година кога наишле на конзервативни сфа- 
ќања кај прилепскиот просветен кадар. Се чини дека отсу- 
ството на револуционерна клима во тогашната прилепска кон- 
зервативна интелектуална средина ги одвела надвор од При-

1. Д. ДиАгејски, МакедоисЖюто н1ационалнюо1слюбодител1но движење во 
Бдаолсжиот вила|ет (1893<—1903), II изд., Скопје, 1982, 132—133.

2. Cf. Д. Димески,
3. Idem, 133
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леи.3 Така, Даме Груев во летото 1893 година се нашол во С о 
лун каде станал коректор во печатницата на прилепчанецот 
Коне Самарџиев, секако, по препорака на Пере Тошев, кој ja 
вршел истата коректорска должност во пролетта и летото 1892 
година.4 За тоа, веројатно, придонело и Груевото познанство со 
Глигор Попев (шура на К. Самарџиев) за време на Груевото 
учителствување во Прилеп.5 И до дека Груевиот со лу иски пре- 
стој имал историско значење за формирањето на Македонска- 
та револуционерна организација на 4 ноември 1893 година, д о  
тогаш П. Тошевото учителствувах-ье во Скопје во учебната 
1893/4 година се свело само на педагошки резултати.6 Не е 
познато дали за одногодишната разделба XI. Тошев писмено 
комуницирал со Д. Груев,7 или пак дали Тошевото префрлање 
во Битола во наредната учебна 1894/5 година произлегло од 
Тошевата желба да биде меѓу своите по евентуалното дозна- 
вање за формираиьето на МРО.8 Последново не е во колизија 
со Г. Петровото тврдење дека „во учебната 1894/5 година по 
мое настојување и на директорот Наследников П. Тошев би- 
дува преместен од Скопје во Битола“,9 бидејќи, евидентно, ja 
подразбира П. Тошевата согласност.10 *

Ресенското советување на МРО силно ja  импулсирало на- 
тамошната доjноет во правец на разгранување и организацио- 
но зацврстуваьье на македонского ослободително движенье.

Со конституирањето на Битолскиот окружен комитет (сеп- 
тември 1894 г.)11 фактички бил отворен вториот центар на МРО, 
прв во внатрешноста на Македонија. Притоа, примарната, ра
ководна улога му припаднала на Пере Тошев.12

Пред Ресенското советување во Битолскиот вилает егзи- 
стирал само Прилепскиот револуционерен комитет што го фор- 
мирал Даме Груев (август 1894 г.)13

Најдоцна до крајот на 1894 година Даме Груев и Пере 
Тошев га формирале револуционерните комитети во Ресен, Ох
рид и Струга.14

4. Светозар Тошев, По кървав път, Документална повеет за Пере 
Тошев, София, 1969, 70, 80.

5. Спюмони на Гришр Стефанов Попев, — Б. Мирчев, Спомени на 
някои активни дейци в македонского революционно движение, Известия 
на Института за българ1ака ВДгория, 6, БАН, София, 1956, 497.

6. Cf, Д. Димески, op. cit.tf 169
7. Засега нема доказ што би го потв)рдил тоа.
8. Оваа претпоставка е можна пюради Перевата блиовдет qo Даме 

Груев од една, и можните Переви коядакти σο новопокр'стениШе ириДегг 
чаш во МРО, од друга страна.

9. Горче Петров, Спомени — кореспонденција, редактор Љубен Лапе,
10. На ваков заклучок упатува блискоста пЈомеѓу П. Тошев и Г. Пе

тров, Cf. Г. Петров, Спомешхжореспоиденција. . ,  40, 45—46.
И. Д. Димејски op. cit„ 175, ф 176.
12 Ibidem.
13 Idem, 169
14 Idem, 170-171, 175.
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На 26 септември наредната, 1895 година (Крстовден) бил 
формиран, секако по инструкција на Пере Тошев, Крушевски- 
от комитет на МРО.'5 Покрај тоа, во тоа време, според Горче 
Петров, Организациј ата почнала преку поединци да си проби- 
ва пат и во Леринско, Костурско, Кичевско.15 16

По активирањето на Пере Тошев, а нетто подоцна и на 
Горче Петров,17 значително живнала дејноста на МРО во Би- 
толскиот вилает. За тоа придонела, во наредната учебна 
1895/6 година и организационата дејност во Прилеп на кори- 
фејот Петар Поп Арсов, дотогашен член на ЦК на МРО.18

Веднаш по формирањето, Битолскиот окружен комитет 
на МРО пристапил кон реализирање на одлуките од Ресенското 
советување.

Неговото формирање не значело само реализирање на 
чл. 5 од У став от19, туку и парцијално исполнување на првата 
одлука од Ресенското советуванье.2 21“

Покрај тоа, почнале да се собираат и парични прилози 
од личностите што се наоѓале надвор од МРО, со што почнала 
реализацијата на втората одлука од споменатото Советување/1

За реализацијата на третата одлука најзаслужни биле 
Анастас Лозанчев и Горче Петров.22 23 Така, на пример кон крајот 
на ноември 1894 година Горче Петров, cera веке член на МРО, 
фигурира како училишен инспектор, секретар на Битолската 
егзархиска општина и секретар на Училишната комисија." Тоа 
најдобро зборува колку била успешна инфилтрацијата на еми- 
нентниот организационен активист Горче Петров во сржта на 
егзархиската управа во Битола.

И најпосле, Окружниот комитет, предводен од Пере 
Тошев, ja  реализирал и четвртата одлука на Ресенското сове- 
тување. Така, Битолскиот окружен комитет почнал да го из- 
дава хектографираниот лист „На оружје". Негови први редак- 
тори биле Пере Тошев и Анастас Лозанчев24 25, а подоцна таа 
улога ja  презеле Горче Петров и Трајко Доревски.“ Покрај тоа,

15. Cf. Д. Димас|ки„ °Р· citv 175
16. Г. Петров, Спомешикорасшвденција.. . ,  53.
17. Д. Димески, Юр. citv 176.
18. Г. Трайчавъ, Градъ Прнлепъ, София, 1925, 225-226.
18. Г. Трайчевъ, Градъ Прилепъ, София, 225-226 Cf. Д. Димааки, ор. 

cit.„ 190—195.
19. Д. Димаски. Op. cit„ 143, ф. 27.
20. Cf. Д. Димааки;, Ресаноќото советување на МРО, бр. 32—33, ДНУ, 

Бипгола 1980 г.
21. ПоошпирнЮ види: Д. Димааки, Македанакото иацисяналноослобо- 

дителню дв., 176—177.
22. Д. Димески, op, cit., 177—178.
23. Ibidem.
24. Поопшврго види: Д .  Димааки, op. cit„ 179.
25. Ibidem.
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ce засилило циркулирањето на револуционерната книжнина 
низ рацете на симпатизерите и членовите на МРО.26

Во овој период (1984—96 г.) во улога на организациони 
посветители во Битолскиот вилает, покрај Д. Груев, Г. Петров 
и П. Тошев, се истакнале Анастас Лозанчев, Глигор Попев, 
Торга Пешков и ѓаконот Тома Николов.27

Со невиден ентузијазам П. Тошев, Г. Петров и нивните 
другари почнале покрстување на нови членови, а со тоа зна- 
чително придонеле за ширење на организационата мрежа во 
Битолскиот вилает. Притоа, посебно се истакнал Горче Петров. 
За разлика од него, Пере Тошев бил многу поодбирлив, па 
затоа посветувал во многу ограничен обем. Во неговиот дело- 
круг влегувале учениците од Битолската егзархиска гимназија, 
како и надежните ученици од Неделното училиште што му 
ги испраќал Антон Кецкаров.28

Битолскиот окружен комитет, соочен со праксата, ги 
надминал тесните рамки на првиот организационен устав, при- 
мајќи претпазливо во МРО гркомани-симпатизери на ослобо- 
дителното дело.29 На таков начин, всушност, га прејудицирал 
уставните промени извршени на Солунскиот конгрес во 1896 
година.30 Секако, за ваквиот став на Битолскиот окружен ко
митет најзаслужни биле познатите револуционерни демократи 
-— Горче Петров и Пере Тошев.

Главна преокупација на Битолскиот окружен комитет, 
покрај грижата за ширење на Организации ата, била набавката 
на оружје и муниција. Во почетокот главно внимание се по- 
светувало на набавката на револвери, а потоа, во прв план, 
дошла набавката на пушки.31 Покрај тоа, созреала желбата за 
набавка на бомби.32

Во прво време дури и кај самите раководители била 
присутна илузијата за брзо ослободување од турското ропство. 
Така, Горче Петров истакнува: „Си спомнувам една желба на 
Перета: со свои средства да испратиме еден во Европа да го 
изучи бомбацилакот, та со него да ja собориме Турција".33 
При една посета на Битолскиот окружен комитет во ноември 
1894 година, членот на ЦК на МРО Иван Хаци Николов го 
почувствувал неизмерниот Перев занес со бомбите: „Во тој 
разговор Пере доста не насмеа. Kora зборувавме за вооружу- 
вањето, за пушки, тој рече: 'Наполни си го појасот со бомби, 
па тргни по улиците и фрлај на лево, на десно. Само со бом

26. Idem,180.
27 Ibid.
28. Idem, 181.
29. Ѓ. Петров, Споменичкореспоѕвденцја. . , 57.
30. Да Димвдки, op. cit.,y 182.
31. Ibidem.
32. Ѓорч]е Петров, Спомени-кореспавде)нциЈ!а.. . , 58—60.
33 Спомени на Гь)орче Петровъ, МНИ, София, 1927, 14.
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бите ќе ja уништиме Турција!“34 Очигледно, П. Тошевата опсе- 
сија со бомбите, и пошироко со експлозивните материјали, би
ла мошне голема. Нивните ефекти за ослободителното дело, 
во неговата замисла, добиле хиперболизирани димензии.

Во секој случај, набавката на оружје го зголемила угле- 
дот на МРО, одигрувајќи значајна улога за стекнување само- 
доверба на македонските народни маси во сопствените сили.

Во ова време биле формирани и првите терористички 
групп. Воедно почнала да циркулира и тајната организациона 
пошта.35

Во кореспонденцијата помогу Битолскиот окружен коми
тет и ЦК на МРО во Солун била користена шифрираната 
азбука „Стамболика“.36 Во учебната 1894/5 година посебно 
дошла до израз шифрираната револуционерна кореспонденција 
помеѓу Штипскиот и Битолскиот комитет на МРО, при што 
главна заслуга имале Даме Груев и Пере Тошев.37 Покрај тоа 
биле определени псевдоними за градови и личности. На при
мер, Света Гора (за Солун), Ерусалим (Битола), Чирпан (При
леп), Корзика (Костур), Горица (Лерин), Краков (Крушево) 
Женева и Белград (Охрид), Плоешт (Кичево), Цирих (Струга), 
потоа Лефтер (П. Тошев), Марко (Г. Петров) и сл.38

Во врска со Мелничката провокација (1895 г.), Битол
скиот окружен комитет штом дознал за „востанието" се со- 
станал во кафеаната „Царшрад" на Широк сокак спроти ку- 
ќата на Петко Топало. Притоа присуствувале: Пере Тошев, 
Анастас Лозанчев, Горш Пешков и Глигор Попев. „По пред
лог на Пере Тошев беше донесено следново решение, кое 
беше соопштено на ЦК во Солун: бидејќи не располагаме со 
оружје, ни со луге, освен членовите на бират)а, да биде вле- 
чена коцка помеѓу посветените луге и во еден ист ден да бидат 
убиени: битолскиот, скопскиот и солунскиот валија".39 Ваквото 
решение на Битолскиот окружен комитет покажува колку мно
гу вистина има во Г. Петровата мисла: „Нашата психологија 
на чисто месни рожби не ja допушташе мислата дека може 
Бугарија тука да игра нешто за свои цели".4® Меѓутоа, илузи- 
јата на Битолскиот окружен комитет набргу ja разбил самиот 
Даме Груев.41 Посебно отрезнувачки делувала Дреновската 
афера (1895 г.) кога за првпат за туга идеја се нашле во поли-

34. Хр. ШалЭДевль, Изъ запис!китгЬ на Ив. х. Николовъ, ракопис, Ар
хив на ИНИ, сл. IV. 317, 81.
35. Д Димеоки, bp. cit.„ 183.
36. Ibidiem.
37. Спомши на Дамянъ Груевъ, Б. Сарафовъ и Ив. Гарвановь, МИН,
38. Д. Димйски opf cit.„ 183.
39. Сйомени на Григор От. Попев ..., 499 ,
40. Ѓ. Петров, Спѕомени-кореспонденција. . . ,  58.
41. CeiKjaiKo |тоа ютанало πίο Д. Груевотб враќање од Оофија при Груе- 

в'ата лична ср!е(дба с!о П. Тошев во Солун.
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тички процес и биле судени членови на младата МРО. Меѓутоа, 
нивната одлична камуфлажа и нивното гранитно молчење ќе 
ja  зачува тајната на внатрешното конспиративно ослободител- 
но дело, ќе ja  спаси од провала кревката организациона мрежа 
и ќе им служи за пример на висок стоицизам на нивните 
следбеници.42

Конечно, во летото 1895 година Пере Тошев се активирал 
и на општ организационен план. Така, Солунското советување 
одржано под превезот на Учителски собир во летото 1895 
година било свикано по инициатива на Даме Груев и Пере 
Тошев. На него, меѓу другите, присуствувале: Д. Груев, П. 
Тошев, Г. Делчев и И. Хаџи Николов.43 Секако, на ова Сове- 
тување станало збор и за познатата контрареволуционерна ор
ганизациона турнеја на прононсираниот егзархиски експонент 
Коне Самарџиев, кој во пролетта 1895 година ja  прокрстарил 
Македонија, пропагирајќи: „Бугарија има 200 илјади штика со 
кои ќе ja  ослободи Македонија!"44 Меѓутоа, во тој поглед, ста- 
вот на МРО бил сосема јасен. Тоа снажно проличува од позна
тата максима на Петар Поп Арсов: „Секој што однадвор ќе 
ни ja  даде слободата, ќе ни j a  земе земјата!"45 46 Сепак, ова Со- 
ветување било одржано, пред cè, поради мешањето на Софи- 
скиот Македонски комитет во внатрешните македонски работи. 
Оттаму, ова Советувавье го ажурирало решението на ЦК на 
МРО да застане на патот на надворешното мешање.“ Со вра- 
ќањ ето на Даме Груев во Солун, во учебната 1895/6 година 
функционира снажен организационен триаголник: Даме Груев 
во Солун, Пере Тошев во Битола, Гоце Делчев во Штип.47 48 Се 
создала цврста брана на врховистички посегатъа. Оттаму дошле 
врховистичките обиди Даме Груев да се оттргне од Солун. За 
тоа сигнализирал Горче Петров, па поранешниот план — Даме 
Груев да замине во Сер — бил анулиран, поточно, бил цврсто 
фиксиран Груевиот натамошен престој во македонската ме- 
тропола43

Посебно е значаен П. Тошевиот придонес на Солунскиот 
конгрес на МРО од април 1896 година.49 Притоа, Пере Тошев 
го информирал Конгресот за своите неуспешни претвори со

42. ПоошпирНо види: Д Дим1ески, Дреи|аваката афера, 1895 г.. Го ли
шен зборник иа Филюзофскиогг ф'акултет во Скопје, 1978, т. 24—25.

43. Д. Димески, op. cit,, 199.
44. Спомени аа Гьорчо Петровъ, 25—26
45. Н. Зографовъ, Ох|роеж)а на жив1ота, София, 1927, 60.
46. Д. Димески, bip. cit.v, 199.
47. За Д. Груейогго враќање во Солуи, меѓу друго|то, влијаела и врхо- 

ви'стичката 1аттресивнОст, иајДобро изразена во МелничкоТо „воста!ние" од 
1895 г.

48. Г. Петров, Спюмен|и-кор1есп!о|нданци]а.. . ,  79.
49. Поюппшрно види: Д. Димьски, Солуискиот конгрйс на МРО 

(1896 г.), Историја,, XXI/2, Скопје, 1985.
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проегзархиските елементи во Солун групирани околу Коне Са- 
марџиев, истакнувајќи ja  илузорноста за смирување со егзар- 
хиската групација.50

Познато е дека во летото 1896 година и Пере Тошев ce 
занесувал со познатата фарса за англиските пушки, по веста 
што му ja лансирал Басил Кичов во Истанбул.51

Во третираниов период П. Тошев учествувал уште на 
две солунски советувања на ЦК на МРО, во 1897 и 1898 година.

На Ооветувањето во 1897 година било подигнато „пра- 
шањето за односот на духовните лица на Егзархијата кон 
Организации ата; конкретно се изнесе лошото држење на вла- 
диката Григориј, се посочуваа факти за гонење и изнесување 
пред власта на раководни сили на Организацијата".52 Поставу- 
вањето на ова прашање произлегло и од фактот што биле 
отпуштени од служба „над 60 учители", меѓу кои се наоѓал 
и Даме Груев.53 Настрфението било толку многу наострено што 
постоеле реални изгледи да биде прифатен предлогот за пре- 
земање „крајни мерки спрема виновните". Меѓутоа, по диску- 
си јата на Пере Тошев за последиците од таквиот чин превладал 
умерен дух и било донесено одмерено решение: „да се пред- 
упредат и заллашат виновните, а отпуштените учители да се 
наместат во општинските училишта".5*

На Советувањето на ЦК на МРО во 1898 година било 
повторно разгледано прашањето за ставот на Организации ата 
кон Егзархијата. Притоа „се реши да му се предложи на егзар- 
хот да го запре гонењето на организационите учители и да ги 
назначи сите отпуштени според списокот, кој ЦК дополни- 
телно ќе му го испрати. Предлогот требаше да носи ултима- 
тивен карактер. Пере се искажа за таа мерка, уверен дека таа 
ќе ja постигне целта".55 Оттаму произлегува познатата Г. Петро
ва мисија кај егзархот Јосиф I во летото 1898 година.56

Во 1896 година два покрупни настани го разбраыувале 
Битолскиот вилает. Првиот е олицетворен во Доневата а<Ьера, 
а вториот се однесува на андартската инфилтрација длабоко 
во внатрешноста на Вилаетот.

Доневата афера пламнала на 19 април 1986 година, не» 
посредно по одржувањето на Солунскиот конгрес на МРО.57 
Тогаш МРО за првпат поради својата лична активност директ- 
но се нашла соочена со крупна опасност од разгранување на

50. Д. Дтдески. Солунюкйот конгрес.. . ,  94
51. V. Петров, СпометаткореспоДденција./ ., 77.
52. Б. Думевъ, Пере Тоше!Въ, Ил. Илинденъ, VIII/6 (76), София, 1936,2
53. Спомени н а  Д. Груевъ ., 20.
54. В. Думевъ, Idem, 2.
55. В. Думевъ, Idem, 3.
56. Д. ДимФски, op. citn, 212—213(
57. Д. Димзески, Оолудакиогг конгрес. . ,  92.
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нејзината конспиративна наметка.58 Меѓутоа, мерките што ги 
презел Битолскиот окружен комитет, како и цврстината на 
Доне Стојанов Тошев, ги ограничиле размерите на аферата.

Доневата афера му навестила на светот дека „нетто 
ужасно" се подготвува во Македоиија. Од друга страна, наста- 
нот силно го импресионирал македоискиот народ, кој во сво- 
јата фантазија ja хиперболизирал силата на МРО. И најпосле, 
Доневото име станало синоним на револуционерна нескршли- 
вост и истрајност на .македоискиот човек во неговите ната- 
мошни борби за национална и социјална слобода.59 Притоа, за 
тоа, неспорно, придонела и самата МРО, особено Битолскиот 
окружен комитет предводен од Пере Тошев.60

Критските настани во 1896 година повлијаеле големо- 
грчките кругови да се одлучат на примена на веќе испробаната 
врховистичка рецептура на Еооружена провокација во Маке- 
донија. Главен иницијатор на пенетрацијата на андартската 
вооружена групација во Јужна Македонија, главно во Битол
скиот вилает, било друштвото „Етники етерија".61 Оваа андарт- 
ска оружена провокација била насочеиа кон олеснување по- 
ложбата на Критјаните и кон поефикасно парирање на деј- 
носта на Врховниот комитет со изнесување на растечките ве- 
ликогрчки аспирации кон Македонии а пред светската јавност 
во поостра форма.62 На прв поглед, споменатата андартска про
вокации а не предизвикала посериозни последици за подјарме- 
ното население во Битолскиот вилает. Меѓутоа, лесно можело 
да дојде до масовни муслимански репресалии.63 Секако дека 
Битолскиот окружен комитет будно ги следел андартските 
акции на Бруфа и неговите следбеници во летото 1896 година.64

Во 1897 година мозаикот од странски дипломатски прет- 
ставништва во Битола бил збогатен со уште едно. Така, покрај 
конзулатите на Австро—Унгарија, Италија, Грција, Романија 
и Србија, вицеконзулатите на Англија, Русија и Франција, ce 
подавило и Кнежевското бугарско трговско агентство. Поинаку 
кажано, најважните балкански претенденти на македонската 
земја имале во Битола свои дипломатски претставници, кои 
всушност, едновремено биле и главни агенти и координатори 
на нивните пропаганди во Битолскиот вилает. Од друга страна, 
од шесте европски сили, потписнички на Берлинскиот договор, 
единствено Германија немала сво] дипломатски претставник во 
Битола.65 Сето ова само по себе го потенцира значењето на

58. Вити: Д. Дим/есжи, Доневата афејра, 1896 г., —  Г ИНИ, XXIII/2-3, 
GKionjie, 1979

* 59. Ibidem.
60. Ibid.
61. Д. Димеоки, 0(р. cit.v 220.
62. Д. Димеаки, Idem. 223-224.
63. Ibidem.
64. Ibid.
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Битола како османски, поточно македонски центар, во меѓу- 
народни релации.

Во тоа време, бугарската пропаганда во Битолскиот ви- 
лает се експонирала преку Егзархијата, врховизираиите еле- 
менти на Тајното бугарско револуционерно братство и Кне- 
жевското бугарско трговско агентство во Битола. Перманент- 
ниот конфликт на МРО со главиите протагониста на егзархис- 
ката политика уште повеќе се заострил. Зад бурата протести 
што се дигнала во 1897 годдна сред битолските ескафи, и во- 
општо сред битолската егзархиска паства во врска со назна- 
чувањето на дотогашниот охридски митрополит Григориј за 
Пелагониски егзархиски митрополит, секако стоел Битолскиот 
окружен комитет на МРО предводен од П. Тошев. Од друга 
страна, новоотвореното Кнежевско бугарско трговско агентство 
во Битола се покажало како сериозен непријател на МРО. 
Неговата активност била насочена, првенствено кон парализи- 
рање дејноста на МРО во Битолскиот вилает.* 66

Полетот на српската пропаганда во Битолскиот вилает, 
што настапил по отворањето на српските училишта во 1897 
година, неминовно водел кон нејзино конфронтирање со МРО. 
За разлика од толеранцијата што Битолскиот окружен коми
тет ja покажал кон егзархиските високодостојници, толеранци- 
јата изостанала спрема претставниците на српската пропаганда. 
За тоа секако придонела и нивната cè поотворена и посмела 
денунцијација на членовите на МРО пред османските власти. 
Оттаму во 1897 година произлегле и првите вооружени пре
сметки на МРО во Округот со протагонистите на српската про
паганда во Вилаетот. Тоа се познатите октомвриски атентати 
извршени над Пе(тар Димитриевиќ во Прилеп и од Михајло 
Хаџи Попе, претседател на српската општина во Битола.67

Изгледа дека непосредно по грчко турската војна од 
1897 година настапил а извесна осека во дејноста на грчката 
пропаганда во Битолскиот вилает, што й овозможило на МРО 
да здивне од таа страна и да го сконцентрира своего внима
ние во друга насока.68

Што се однесува до романската пропаганда се чини дека 
МРО била толерантна, барем во почетокот, спрема неа, аде
кватно на толеранцијата на пропагандата спрема неа.69

Солунскиот конгрее од 1896 година ги раскрилил вра- 
тите на МРО, отворајќи широка перспектива за масовизирање 
и зацврстуваьье на македонското националноослободително 
движење.

65 Д. Димејски, Dp. cit4.247—248.
66. Пюопширио) вид иг Д. Димеаки, lop. cit., 241—243.
67. С. Д. Диме|с№, op. cit.„ 245— 2̂46
68. Д. Димески, Idem.246.
69. Ibid., 247.
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Во овој период (1896—98 г.) во Битолскиот револуцио
нерен округ не само што биле зацврстени стекнатите придо- 
бивки од првата фаза, туку била разгранета дејноста и мре- 
жата на МРО во Округот. Притоа биле направени посериозии 
чекори за вклучување на селото во македонского национално- 
ослободително движење.

И натаму главни преокупации на Битолскиот окружен 
комитет биле: разгранувањето и јакнењето на организациошта 
мрежа и вооружувањето. Секако, Доневата афера го зголеми- 
ла престижот на МРО во очите на подјармените маси и при- 
донела за побрзо ширење на организационата мрежа во Би
толскиот округ на МРО.70 71

Во овој период, Битолската егзархиска неполна гимна- 
зија, благодарение, пред cè на Пере Тошев, станала расадник 
на идните елитни организациски кадри. Значајна улога за врбу- 
вање нови членови на Организации ата имало Битолското не- 
делно училиште, чиј столб бил Актон Кецкаров. Не помалку 
корисна улога одиграле Христо Чемков и Мише Белков.11

Во ова време се зацврстиле Костурскиот и Кичевскиот 
револуционерен комитет, а никнале и низа селски комитета. 
МРО пуштила длабоки корени и во Демирхисарско, благода
рение првенствено на Лука Геров.72 73 74 Се почувствувал поголем про- 
дор и во охридските села благодарение на Христо Узунов и 
Методија Патчев. Дотогаш, во Костурскиот регион благотвор
но се одразила дејноста на Павел Христов.” Сите овие блиски 
соработници на Пере Тошев знатно придонеле за разгранува- 
њето и зацврстувањето на организационата мрежа во Вториот 
(Битолски) револуционерен округ.

Постанала вообичаена практика членовите на Битолски
от окружен комитет да прават повремени обиколки на Окру
гот, ревизирајки та притоа месните револуционерни комитета. 
Такви обиколки правел и претседателот на Битолскиот окру
жен комитет — Пере Тошев. Така, за време на коледната ва- 
канција во јануари 1897 година Пере Тошев престојувал во 
Прилеп. Притоа, дознавајќи за знатниот прилив на парични 
средства во благајната на Организацијата, Пере просто бли- 
кал од радост.” Во истата година П. Тошев ги посетил Охрид 
и Кичево. При посетата на Охрид во пролетта 1897 година Пере 
Тошев, по наредба на охридскиот кајмакам, се нашол в затвор. 
Сепак успеал лесно да се извлече со рушвет од само една 
турска лира.75

70. Idem, 238.
71. Поотпйрно' ѕш д: Д. Димески, op. eit,, 238—239.
72 Д. Димески, Idem. 261—262.
73. Idem, 267.
74. Г. Трайчевъ, qp. cit., 226.
75. Хр. Коцевъ, Страница изъ споМенитъ ми Пере Тошевь, сп. Маке

дония I/Х, София, декемари 1922, 43.
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Интересно е што во летото 1897 година Пере Тошев 
сеуште се носел со илузијата за лесно отфрлање на турското 
ропство. Така, при својата средба со членот на ЦК на МРО 
Христо Коцев, во месноста Кисела вода близу Битола, П. Тошев 
изјавил: „ . . .  Штом дојде денот на востанието, ќе се нареди да 
се фрли отров во водата од ко ja пијат војниците и коњите 
во касарните и сите во ист час ќе испукаат, а вооружените 
момчиња од градот ќе ги нападнат касарните, ќе ги преземат 
и ќе станат господари на пушките, топовите и на целиот ви- 
лает".76 Ваквиот занес Христо Коцев вака го толкува: „Сите 
бевме неискусни, градевме воздушни кули на песок и за сите 
морето пи беше до колена — ослободувањето на Македонија 
беше полесно од фрлањето на фесот од нашите глави и иего
вою заменување со шапка“.77 Се разбира, ваквите размисли не 
биле својствени за пореалистичките духови на МРО.

Меѓутоа, и покрај бујната фантазија Пере Тошев цврсто 
газел на земја. Така, во летото 1897 година, по иегова лична 
заслуга била формирана четата на Дуко Тасев Јудовчанецот. 
Притоа, клучна улога одиграле Лука Геров и Гаконот Јосиф 
Пречистански, тогашен раководител на Кичевскиот револуцио- 
нерен комитет.78 79 Со формирањето на споменатата чета МРО во 
Округот го направила првиот чекор кон реализацијата на чл. 11 
од Уставот на ТМОРО, една година порано пред инаугуирањето 
на Четничкиот институт со познатата инструкција на ЦК на 
МРО од есента 1898 година за формирање на околиски чети 
на МРО.”

Битолскиот окружен комитет планирал запленување на 
видни личности со цел да се обезбедат средства за Организа- 
цијата. Така, во 1898 година членот на Битолскиот окружен 
комитет Торга Пешков му наложил на Г. Поп Христов со 
трупа прилепски терористи (Ј. Гавазов, С. Лазов, Н. Мрсев и 
Ј. Кафеџијата) да го киднапира рускиот вицеконзул Ростков· 
ски при една иегова посета на Буковскиот манастир. Меѓутоа, 
обид от не успеал.80 81

Виничката провала од 1897 година конечно го симнала 
конспиративниот превез на МРО. Светската јавност била соо- 
чена со фактот за постоењето и разгранетоста на автохтоното 
националноослободително движење, а самата МРО се нашла 
директно соочена со вековниот поробувач."

Битолскиот окружен комитет во врска со Виничката 
провала, презел, кон крајот на 1897 година итни мерки „на-

76. Ibid., 38.
77. Ibidem.
78. Д. Димесжи, q p .  cil,, 249—250.
79. Cf. Д. Димески, Idem. 207—208.
80. РеволюциЮната борба в Бдтолакия опкръг, Спомени од Георги п. 

Христов, София, 19ЭЗ, 12—13.
81. Д. Димески opt cit.„ 206.

107



време да го пресече патот на раскривањата, откако ja пре- 
кине врската меѓу двата округа. За таа цел беше наредено сите 
учесиици на Организацијата во Битолско, кои по едни или дру- 
ги случаи беа во врска, директно или посредно, со Брегалнич- 
киот крај, да се прикриваат привремено, за да не паднат во 
рацете на власта, а при неможност да се скријат да побегнат 
надвор од Македонија“.82 Во тие критични момента Пере Тошев 
ja задржал присебноста на духот. Благодарение на навреме- 
ните превентивни мерки на Битолскиот окружен комитет на 
МРО „уште од првиот момент власта удри на камен и Битолско 
беше незамешано во Виничката афера, која се ограничи само 
отаде Вардар, во Брегалничко“ .83 Тоа претставувало релевантен 
охрабрувачки фактор по виничкиот шок што го доживеала 
МРО во целина. Тогаш, по канал на Организацијата, дошло до 
илегално префрлување од Битолскиот вилает во Бугарија на 
сите организациони лица, кои најлесно можеле да паднат во 
рацете на власта поради своите организациони, па и родбин- 
ски врски во местата опфатени со Виничката провала. Така, 
од Битолскиот вилает залшнале: Христо Чемков, Тодор Стан
ков, Брдарев.84 Покрај тоа, почнале да се пријавуваат и оста- 
натите раководни кадри во Округот. Сето тоа довело до очи- 
гледен застој на организационата дејност во Битолскиот ре- 
волуционерен округ.85 Несомиено, пасивизацијата била продла- 
бочена по П. Тошевото заминување од Битола, кога видно дошле 
до израз влошените меѓучовечки односи меѓу Г. Пешков и А. 
Лозанчев.86 Изгледа дека Пере Тошев ja напуштил Битола по 
завршувањето на годишните испита во летото 1898 година, а 
неговото преместување во Солун било санкционирано дури на 
13 септември 1898 година кога П. Тошев, со егзархиски акт бил 
назначен за инспектор на училиштата во казите: Солунска, 
Кукушка, Дојранска, Лагадинска, Гевгелиска, Еницевардарска 
и В о деиска — во Солунскиот вилает.87 За гореспоменатото да- 
тирање на Перевото стварно заминување од Битола најдобро 
сведочи враќањето во Битола на Ѓорѓи Поп Христов, дотогашен 
учител во с. Варош, Прилепско, на повик на Г. Пешков, во 
летото 1989 година, коешто само делумно ja ублажило ситуа-

82. Т. Ст(ан!ксйв), Пере Тошев (Спомши за |н|его и пр-Ьживелици). Ил. 
Илионденъ, г. 3/5 (25), София, адрилъ 1930 1—2.

83. Т. Ст. Idem. 2.
^  84. Д. Дкмеаки, М!ак!,ед1о1дскот1о ,н1ациоиа л но о слобадЦтелно движенье.. >

85. Ibidem.
86. Idem, 254.
87. Българска Екзархия. Училищнъ одд^лъ, № 13/1 сепггемврий 1898. 

ПариградтЕ — Дс г-на Отравителя на мажката гимназия въ Би]Т(Оля АРХИВ 
НА МАКЕДОНИА, ФОНД: Пелагоиийзска българск!а митрополия, к. I (1898- 
99\ Дело 2-6, АЕ № 2.
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цијата.88 До вистинска консолидација на дејноста на Битолски- 
от окружен комитет дошло дури по интернирањето на Даме 
Груев во Битола во втората половина на 1898 година.89

Револуционерната дејност на Пере Тошев во Битолскиот 
округ на МРО (1894—98 г.) била мошне плодотворна. Бездруго, 
пионерската револуционерна дејност на Пере Тошев и него- 
вите сомисленици придонела за поставување на организацио- 
ната мрежа во Битолскиот вилает на солидни, цврсти поста
мента, кои подоцна ќе овозможат прераснување на Битолскиот 
револуционерен округ на МРО во клучен бастион на македон- 
ската ослободителна борба за национална и социјална слобода.

Dimifar DIMESKI

THE REVOLUTIONARY ACTIVITY OF PERE TOŠEV 
IN THE BITOLA REGION 

(BETWEEN 1894 AND 1898J

S u m m a r y

The Revolutionary activity in the Bitola Region of the Macedo
nian Revolutionary Organization (MRO') between 1894 and 1898 was 
very fruitful!.

Of course, the poneer's revolutionary activity of Pere Tošev 
and his followers contributed to setting the Organisation's net in the 
Bitola Region on strong foundations, which will provide the Bitola 
Region of MRO to grow into a relevant bastion of the Macedonian 
struggle for national and social freedom.

88. Револшциоејшјта борба в Битолски округ, Спомери от Георги п. 
Христов, София, 1953, 12.

89. Д  Диме!с1ки, Р|еволуцјионер!ната дејнојст на Даме Груев в|о Битрл- 
скиот округ на МРО (1898—1902 г.), зб. Прилози на Даме Груев, ДНУ, Би
тола, 1983, 89.
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