
Михајло МИНОСКИ
НЕПОЗНАТ ДОКУМЕНТ ОД 1900 ГОДИНА ЗА ВЕСКИ И СОРАБОТКА 
НА ПРОГРЕСИВНИ РУСКИ Ш  МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТИ ВО ШВАЈ- 

ЦАРИЈА И ЗА НИВНАТА СОЛИДАРНОСТ СО МАКЕДОНСКОГО 
ОСЛОБОДИТЕЛНО ДЕЛО

Кон iKpajioiT еа  XIX и во иочетокот на XX век Демократска Швај- 
цајрија станала привлјечно средшпте за цротресивната младййа од многу 
еврошки земји, Miery кои и царока Русија и поробена Македонија. Многу 
од нив доаѓале да студираад еа  тамэшните унивсрзитети.

Бројот на макеДовоките Студенти в!о Швајцарија о:е зголемил во 
последните наколку години на XIX век, во вјремето кога во з!емјата се 
засилило национално^ослободиДелнотјо движенье.1

И мажедонјскиТе стуДСнти во Швајцарија пристапиле кон сопстѓШно 
организирање. Во универзитетСките центре се формирале македонски 
друштва. Друштв!ата Започнале со 0|рганизи|рана полидичко-пропагандна 
дејно!от за запознавање и приДјобивање на прогр есивната охштгественост 
за македонского ослободителцо дело. Со целокупната дејјнСсд раководел 
Цеитралниот македонСки комитет, фюрмиран На пючетокот од 1899 Подина.* 2

На 12 јануари 1899 гоДина Централниот македонсјки комитет об ja- 
вил Апел3 до европската општесѕтветост во кој било изне|сено барање за 
решение на македонского прашање согласно одрсдбите на меѓународ- 
ииот договор на β големиЬге (сим Дотпишан, во 1Бе)рЛи)н 1878 година, за 
давање авјтојномија на МакеДонија односно за Нејзино уредување каѕ&о 
автономна државнјо-политичка (единица, со главен гра!д ССлуН.4 Во исто 
време Комитетот го повикувал зИакедонскИот народ на вооружена борба.5

Во средината на февруарн, од 17 до 19-ти, Ц|ен|фални1от македонски 
комитет во Женев1а организирал две моилнје значЈајни конференции за

\  Taj нага СВнатрешна МаЮдоакжа Револуцианерна Организација 
(ТМООРО), фюрмирана во 1893 година, зајакнала. Мр1ежа/га на ерганизаци- 
јата се проширила речиси еа целата територија на Мак!еДонија и пре- 
раснала во масовео 1нацианално-ослоб;одител1но движење.

2. KoMHTieiTOT бил формиран на инициатива на д-р Георш Капчсв 
(од Охрид). Toj пред доаѓањегго во Шв&јцарија во Загреб издавал весник 
„Македонија".

ѕ.Апел До заштитеициТе на човековата совеет, правда, мйрот и чо- 
вечноста (Apel au défanseurs de la conscience humaine, de l'équité, de la  
paix l'humanité')

4. Архив на Македонија (AM), M. 181,Turqie Politique Interieur, III, 
Macedoine. Congrès Macédonien a Geneve/ TPI, III, IM, СМС/ Документа 
за борбата На македонскиоД народ за сам|ојстој|НоСг и за националиа 
држава, Том Ï, Окопј!е, 1981, док. 259, с. 374-377; проф. д-р Христо Андо- 
нов — Полјански, „Апелот" на Торги Ив. Капчев Рд 1899 година. — Го- 
дишан зборник на Филозофскиот фажултет, кн. 22, Скопје, 1970.

5. д-р Хрнсто АнДонов — Полјаиски, „Арелот“ на Торги Ив. Кап
чев, с. 20Ö
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положбата ©о Македонија. Тамошната јавнест, според соопштувањето на 
францускиојт пенерален конзул во Женева, пројавила жив интерес и сим
патии.6 Ощ ишнференцијата, по расиравата за тешвдта положба на поро- 
бениот македонски народ, се Дпелирало на големите сили да се застапат 
и Да став!ат крај на неодржливата состојба во Македшшја.7

Центр ал ниот македонски комитет за почетокот на март 1899 годи
на8 закажал одржуванье македонски вднгрејс в!о Женева, што требало 
да првдонесе за Натамошне акту елизйр ање на македонского прашање 
пр|ед leBiponcKoilo јавно мислење. Конгр!есот требалјо! да избере постојано 
тело што легитимно ќе ги прешставува и застапува интерееите на маке- 
донзскиоТ народ пред големите сили.

ТоаеилнЈо га загрижило владеачките кругови нја соседните балкан
ски држави щто настапувале со територијалш претензии во Македонија. 
Презеле редица мерки и притиооци за оневрзмржуйан^е Дејеоста на ма- 
кеданјските интелектуалци.9

ПланираЈниот Юшнт македонски ксшгрее во Женева {не de одржал. 
Тоа имало ЦепоереДно влијашге на целокупната !натам'ошна дејвдст. На- 
бргу потоа дошло и До па!сивизирање.

Есанта 1899 година заживеала работата на македрјнскиле студент
ики друштва во Швајцарија: в\о Берн,10 * Фрибург11 и ш  други тра1дови.12

Дејноста на македонските студевтски друштва била подцржувана 
и помагана од прогресивните страрски студента, во пјрв реД Руаи и Гер- 
манци, чиј број бил осјобено голем во Берн.13 14 При Тоа тие пјокажале це- 
лосна солидар!ност со ослобоДителната брба на пор!обени{от македонски 
народ.

На организир1а|вит|е фбири и македонски в!ечери, во говорите, при- 
еутниДе бил'е ЗапЮзнавани со ослободителната борба Да макеДонскиот 
народ што тра!еле ве!ке цели Две децении, пјочнувајќи со Кјрешенокото 
востанйе од 1878/1879 година. П осебт биле нагла}сув|ани задачите на 
македонските студеити и нивнйоЬ: долг ке|н тацковината: Да го помагаат 
ослободителвдто дело и самјиТе да зем;ат учефвю во ослободителната 
борба.

Mery тоа, во реДот на организираните македонски студенти, па и 
во раководатвата на некой друштва, имало цоедйнци к!ои неодговорно 
се одНесувале кон обврскнте. Во еден документ од 17 м|арт 1900 година15 
е речјено дека и Самиот прешсадјател на македонского сггудентЬко друштво 
во Фрибург, со својот личен одною довел до целоона пасивизйраноат. 
Биде jam, како што стой во документот, „повеќе мислел на жени отколку 
на Македонија".16

°.АМ, М. 181, IPX, III, Macedoine. Consulat Général de France a Gé- 
neve, Direction Politique /CGFG, DP/ № — 5/ 6.III 1899. Au sujet des Co
mités Macedonienes.

7. KotHrpeicoT бил закажан за 3 март 1899 гоДша
ѕ. Др- МихајДо Миноски, Федеративната идеја во македонската по- 

литичка мислја (1887—1919), Скопје, 1985, е. 291.
9. Интервенирале дипломатските претставеици а биле ангажирани 

и гнивпште (студёнпгски Друштва во Швајцарија, посебно актив1ни cle пока- 
жале српскиЩе и прчките, к{ои во печатот йатапувале со остри протеоти.

10 Архив на Македонија, фойд: Boj дан ПЬп Георгиев — ЧернодриН- 
ск(и (AM ф.: ВПГ—Ч), К. I, Препијска 1899 и 1900, АЕ 3/27 л.; АЕ 4, л. 7.

И.АМ ф.: ВПГ=Ч, К. I, АЕ 3/27 г.
12. Тогаш била обновеиа иДејата за организирање македоДски коя- 

грес во Швајцарија. Се размислувало cio таКва шшцијатива да излезагг 
неколку македонски стуДешШи Друштва (AM ф.: ВПГ=Ч, К. I, АЕ 4, 
л. 7/ 2.V.1900/ \Д. Опщтйнски До ЧерноДриШки).

г\  Истото, К. I, АЕ 4, л. 7/ 17. III. 1900
14. Истото, АЕ 3/27 л. Фрибург, 26. {XI. 1899 (Говф на Чернодрйн(ски).
15. Истого, АЕ 4, л. 7/ 17ЛИ. 1900 (Писмо на К. Сшйсарежжи до

В. Чер1н|еДрински.
16. ИстоТо.
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Рускйте етуденти-револу цирйери, посветени еа револуционерното 
дело, иако активно ja поддржувале и п!омагале Дејн1ост1а на мак|е)донските 
студентски друштва во Швајцарија, во почетокот еа 1900 година оцееу- 
вале дека cerilo тоа било цедјов)олно. Така К. В. Спис1аревоки1ба, во |едно 
свое, писмо до ЧернодринЈски,17 о1д средината на м:ајрт, искажувајќи крај- 
но еезадоволство од Уостојбата на промакедонската дејВДст во Фрибург, 
пишувал: “Hue овде речиси ништо не правиле за нашите словенски бра* 
ќа во МакедШија (поДјвлекол — ММ)".18

За да de средат работите од Берн бил повикан Boj дан Поп Геор
гиев Чернодрйноки.19

СпнсајревскЈИ го застапувал таедиштецо дека вистинекиот револу- 
ционер, посветен на револуциюнерното дело, немал свој личен живот. 
Затоа требало да Icle чув!а од љуббвта на жееитје. Во споменатЬто пијсмо 
до ЧернодрийсЖи сугерирал, а до а се однесувало и на другите македон
ски студенти-револуц1ион1ери, Дека тоа поСебно ее однеЈсувало на нив „штю 
сакале да умрат за светагпа иДеја".20 Д!одавајќи при тоа: “Нажата жена, 
сестра е милтица (?) е Маке дани ja” (полвдекол — ММ)21.

Сйсред iroa, во последните години еа XIX век македонските и рус- 
ките продрејСивни !студе|нти во Шв|ајцарија одржувале блиаки контакта 
и соработуваде. Ру|сжи1ге студенти-револуци|01н1ери се солидаризирале и ja 
поддржувале ослЬбодителната борба на порЮбениогг словенски македон
ски народ. Ja подДржуваДе и ja пЮмагале дејнрста на м!акедо1н|ските сту
дента за запознавање на поширокага европска Ьпштествееос|т со теш- 
ката полйожба во Маке1доеија и вистината за македонского прашање. 
Некой од нив биле готови и активно да се вклучат во макЈедонСката осло- 
бОдиТелна борба. ОснОвНата причина шпго до тоа не дошло лежи во 
иедоволната рев]олуцио!нерна зрелост и оргаиизираеост на македонскнте 
студента во Швајцарија.

Фрибург, 17. III. 1900
ДОКУМЕНТ

Драги мој пријателе,
Го добив вашего долго и љубесжо писмо — крајно СВи благодарим.
Me радува што глЈ̂ дам деКа многу оте н(апр;еднале Со фраНцускиот 

јазик — само храбро!
Го делам (вашего мислење зэшто с;е одржув!а вечеринката во Берн, 

бидејки таму, како што Бие делите, има Руси и Герма1нци-сДуденти, кои 
присуствуваат на нашата вечеринка.

Ние овдје речиси ништо ее  правиме за еаш1ите словенски брѕаќа во 
Македонија. Мјожеби се прашувале зошто? Ех, мил мој, има многу при
чини . . .  мМогу. . .

Нашиот пр|е!тседател мисли повеќе на ясени Отколку н а  Македо- 
ни j a . . .  Вие знаете. . .

16-а. За жал не успеавме да дојдем|е до други податоци за личнојста 
на Списаревски.

17. Војда1н Поп Георгиев — Чернодријнски (родш ео с. Оелце, Де- 
барако) орновопрложник еа македонаката драмока литература (и театар. 
Пред заминувањето на студии во Град (Австрија), la йотоа и во Берн 
во Швајцарија, членувал во револуциоеерниот круж!ок „Младинска ма- 
кедонска дружина".

18.  АМ ф.: ВПГ—Ч, К. I, АЕ 4, л. 7/ 17- ДО. 1900 (К. СпијсарСвски до 
Черню Дриноки).

19. ИЗстото.
20. Истого.
21. Истото.
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Kora jiac му реков за (организирање на) вечеринка, тој одговори: 
„јас «не мЬжам да пр!еземам инициатива, ако Вие можете, тогаш јае ќе 
Ви помошам" . . .

Верувам дека ќе направите добро ако дојдете овде по ејдна до дв'е 
недели, за да ja средимје ѓтаа работа.

Јас сметам, драги Mioj приjателе, летниот распуст да го поминам 
во Neuchâtel |щко и Вие. Kora мислијте да ЬДите в!о Neuchâtel. Jialc мис- 
лам дека таму (во Neuchâtel) има добри услови за францускиот јазик, 
пели?

Вчера и донес се изведуваат испити по право. М. М. Анастасов 
(Палата), подобро реченјо вашйот Анастасов, cera М. Калишшв, се раз- 
боле (подвлечено во доскумаатот — ММ).

Ех, да, Сега Вие Сакате Друга девојка! Каква щтета v.. Послушајте 
го M o jöT  Совет: никюгаш е{е им верувајте на жените, кикјогаш!

Јас веќе ja искусив љубовта.
Љубовта е горчлива! Посебно за нас кои сакаме да умреме за 

ецна света идеја, жените треба да ги оставиме наиграна. Жените да им 
ги оставиме на Круги.

Наша жена, сестра и жиленица(?) е Македопија (подвлекол — ММ).
Кестрплив'о го Счекувам вашиот одговор.
Со поздрав, до видување!

Твојод цријател К. В. Списаревсиш

(Архив на Македонија. ф.: Војдан 
поп Георгиев — Чехлюдрински, К. I,
Коресподенција 1900, АЕ 4, л. 7)
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