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Драг читателe,
во рацете ја држиш можеби најважната книга во историјата на македонскиот
народ. Овој долго сокриван од македонската јавност пресек на состојбите во
европска Турција за време на Илинденскиот период има вистински
потенцијал на искрениот и разумен ум да му разјасни многу работи за
неговото минато и за тоа како сме дошле до тука. А, бидејќи решенијата на
повеќето проблеми обично се наоѓаат во студијата на минатото, верувам
дека книгава има потенцијал да понуди извесни идеи и за тоа како напред
во однос на Македонското прашање.
Како што укажува насловот на книгата, „Македонија; нејзините народности и
нивната иднина“, таа е студија на различните населенија кои на почетокот
на XX век живееле на просторот на европска Турција и нивните меѓусебни
односи. Тука, покрај Македонија, се вклучени и Тракија, Косово и Албанија,
иако Брајлсфорд главно пишува за своите искуства во Битолскиот вилает.
Понекогаш ова е збунувачко, бидејќи границите на овие четири региони не
се прецизно издефинирани од авторот. Некогаш „Ускуб“ (Скопје) е дел од
Косово („Стара Сервија“), некогаш се чини дека Митровица е дел од строга
Македонија. Вклучувањето на Косово и Албанија во Македонија
придонесува третман на Брајлсфорд кон Албанците како втора македонска
народност, додавајќи извесно на конфузијата. Но, не е за тоа виновен
авторот, туку фактот што тогаш овие области биле поделени во
административни единици кои по правило биле мултиетнички и
мултиверски. Главната цел на ова правило била населението да остане
поделено, за да остане потчинето. Тука, книгава ја разголува сокриваната
вистина за трајната улога на Албанците на овие простори како најменички
дестабилизаториски, деструктивен, отровен, уназадувачки елемент.
Системот на централизација, каков што постои во Македонија, е итро
осмислен за да се спречи растот на какво било локално мислење и да се
држи под контрола развитокот на националната самосвест. Самиот
термин Македонија е бунтовнички и не постои административна
област што соодветствува ниту со современата Македонија на
бугарските бунтовници ниту со античката Македонија на Грците.
Македонија останува проколната помеѓу три вилаети, кои не
соодветствуваат со никаква природна народносна или географска
поделба. Бугарите се добро застапени во сите три македонски вилаети,
но во секој вилает вешто е произведена контратежа. Србите и
Албанците се бројни на североистокот (Ускуб). Грците се добро
застапени во Солунскиот вилает. Грците и Албанците ги
урамнотежуваат Бугарите во Монастирскиот вилает. Производот на ова
е тоа што никоја од народностите не преовладува над другите и никоја
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од провинциите не се здобива со национален карактер.
Во една смисла, книгава е негација на политиката на мултикултурализам и
етнички соживот која во Македонија се наметнува од почетокот на
комунистичкиот режим, а која во изминативе години станува сѐ повлијателна
и во западниот свет. Брајлсфорд ефективно опишува општество на кое сѐ
повеќе заличуваат Велика Британија, Шведска, Германија, Франција или
„Република Северна Македонија“ од 2019 година со сите свои двојни
аршини и распад на владеењето на правото, сета своја полуанархија, сите
уважувања на Исламот и подгазувања на христијанството, со толпите од
социјалните мрежи и „невладини“ професионални демонстранти како
мимика на башибузукот, и со сета своја класна стратифицираност и
незаинтересираност на елитите за состојбата на народните маси. „Тука,“
вели Брајлсфорд, „преовладува чувството дека владејачката класа е
кираџија што е свесен дека неговиот наемен рок одамна поминал. Тој
кампува во својот распаѓачки апартман, чекајќи го времето да му го опслужи
неизбежното известие за иселување.“ Авторот опишува мултиетничко
општество поделено по верски и етнички линии, каде што добитната
комбинација обезбедува законски права и привилегии, додека губитничката
гарантира живот на работ на егзистенцијата.
Брајлсфорд започнува со опис на одликите на турската власт, на селскиот
живот во Македонија и на православната црква, пред да се префрли на
главниот субјект: народностите, нивните карактеристики и нивните
меѓусебни односи. Османлиската империја била исламска држава, уредена
според законите на Коранот, а султанот бил калиф — врховниот поглавар на
сите муслимани на светот. Ова придонело до двостепен систем на
господарување, каде што легални права единствено имале припадниците
на исламската заедница. Авторот објаснува дека градовите — особено
поголемите — претежно биле населени од Турци, Власи, Грци, Евреи, по
некој „Бугар“ и Албанец. На периферијата на градовите живееле Циганите.
Селата биле воглавно населени од „Бугари“, во помали бројки од Албанци и
од Турци, а на северозападот имало и извесен број српски села. На југот
имало села кои повремено, и понекогаш на сила, се менувале од „бугарски“
на „грчки“. Влашките селани живееле интегрирано претежно во планински
„бугарски“ села, но не стапувале во брачни односи со „бугарите“. Во
пописите на грчките националисти, во бројот на „Грци“ во Македонија биле
вклучувани сите оние кои биле приврзаници на Грчката патријаршија.
„Бугарите“ — меѓу кои Брјалсфорд ги вбројува и оние кои флуктуирале од
Грчката патријархија кон Бугарската егзархија — го оформувале бројното
мнозинство на населението на Македонија, но немале никаков збор во
управувањето на државата, и речиси никаков збор во управувањето со
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своите дневни животи. Градските населенија биле претежно службеници и
трговци. Индустрија не постоела. „Турските“ паши и бегови управувале со
земјата која била обработувана од селаните. Турски тука е под наводници
затоа што „Турчин“ бил секој кој ја примил исламската вера, без разлика на
неговата народност, па дури и основно познавање на турскиот јазик.
Односот помеѓу овие „Турци“ и селаните е една од причините зошто оваа
книга сѐ уште се сокрива, и покрај тоа што наводно веќе е преведена и
објавена во Македонија. Една работа е дека основната единица на
башибузукот бил „турскиот“ селанин. Друга е дека истиот овој „Турчин“ бил и
арачлијата кој еднаш или повеќе пати годишно легално ги пљачкал
селаните во име на султанот, додека кусурот си го ставал в џеб. Трета е што
истот овој „Турчин“ имал навика да грабнува девојки и да обесчестува жени
и за кој Брајлсфорд предлага дека повремено сѐ уште ја применувал
праксата на primа noctа. Четврта работа е што повеќето од овие „турски“
селани, по народност всушност биле Албанци.
За нив слушнавме кога нивните масакри се закануваа да ги истребат
Грците од Мореа. Слушнавме кога Франција и Англија интригантно се
заинтересираа за пријателството на Али Паша, фасцинирани со
неговото реноме за натчовечка суровост и итрост. Слушнавме
повторно за нив како народност чии одмазди и угнетувања во „Стара
Сервија“ се натпреваруваа со однесувањето на Курдите во Ерменија. И
„Сината книга“ (1904 година), која ги забележа злосторите во
Македонија и Адријанопол, го забележува албанското име уште еднаш
во познатиот контекст на презир и оплакување.
Во таа смисла, книгава го руши лажниот наратив на скопските режимски
академици и историографи, кои и покрај тоа што ја знаат вистината
продолжуваат да пласираат невистини во однос на меѓуетничките односи во
Македонија за време на турското ропство, како и за учеството на етничките
малцинства — особено на албанското и српското — во Илинденското
востание.
Писателот е принуден да пишува за „Турци“ кога дискутира за
Македонија, но всушност, поимот нема етнолошко значење, исто како и
другиот термин – „Грци“. Првиот чекор, впрочем, кон разбирање на
Македонското прашање е да се разбере дека, грубо, во строга
Македонија – онаа Македонија што се бунтува, која тврди дека е
единствена и бара автономија – нема ниту Грци ниту Турци. Бидејќи
оваа Македонија е земјоделска земја, чија единствена индустрија е
обработка на почвата, а нејзиното продуктивно население е групирано
во селата. Граѓаните се паразити и посредници. Меѓу оваа класа, човек
може да сретне вистински Турци. Тие се службеничката каста, од
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пашите и воените офицери сѐ до ситните работници во поштата и
царината. … Овие мажи се често вистински Турци од Мала Азија…
Седентарното муслиманско население на некои од поголемите
градови, особено Ускуб, е главно, сочинето од бегалци, во прв ред
Словени по род, кои пребегале од северните држави, Босна, Сервија и
Бугарија, кога овие ја вратиле својата слобода и повторно се
присоединиле со Европа. Овие луѓе, познати како Мухаѓири, се ноторно
фанатични. Тие понекогаш се претставници на најлошите турски
традиции, за кои живеењето под западни услови е неподносливо и кои
емигрирале по сопствена волја – опис што ги покрива речиси сите
оние кои дошле од Босна. …Тие се селани без земја и без доходно
вработување; и, додека некои од нив ја нараснуваат класата
чиновници, војници и шпиони, мнозинството од нив живее во
сиромаштија и го претставуваат телото на опасна и бесна толпа, која
секогаш е подготвена да ги одмазди своите историски неправди со
масакр. Друг значителен муслимански елемент во градовите
претставуваат Албанците што емигрирале од пустите планински
предели во потрага по работа. Меѓу овие разновидни муслимански
елементи, Словени, Азијати и Албанци, нема заедништво на род. Тие си
ги зборуваат мајчините јазици во своите домови, а турскиот е научен
јазик.
За поведението на исламизираните Словени кои се доселиле по анексијата
на Босна кон Австро-Унгарија, денес познати како „Бошњаци“, на читателот
му се препорачуваат уводните поглавја на „Белиот терор во југоисточна
Македонија 1912-1941“ кои се занимаваат со периодот до 1912 година.
„Но,“ продолжува Брајлсфорд,
сите тие се муслимани и сите тие се „Турци“, во политичка смисла – тие
ѝ припаѓаат на господарската каста, тие се владетелите и војниците, и
тие се сврзани со конопот на интересот, бидејќи го оформуваат
малцинството што ги експлоатира автохтоните народи и живее на
грбот на неформалниот и разновиден данок што го плаќа
христијанското мнозинство.
Човек се здобива со чувство дека овие „Турци“ од почетокот на XX век, како
неспособна владејачка елита предводена од туѓински елементи, се
претвориле во Комунистите од средината на истото столетие, денес
преточени во владејачката олигархија, која продолжува да го ползува
мнозинското население како крава музара. Главната разлика била во тоа
што „турската“ елита директно го пљачкала селското население од плодот
на неговиот труд ползувајќи ги услугите на арачлијата, бекчијата и
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башибузукот, додека комунистичката пљачка е малку пософистицирана во
тоа што народот служи само како заложник на властите во нивните барања
за откуп од цивилизираниот свет.1
Но, тука, во поведението на овие привилегирани „Турци“ кои живееле како
наткласа во општеството под османлиска управа лежи одговорот на
некооперативното поведение на албанското етничко малцинство во
Македонија. Тука лежи образложението зошто тоа постојано изразува
незадоволство од правата кои ги има добиено од македонската држава од
крајот на Втората светска војна до денес, и покрај тоа што Албанците во
Македонија уживаат повеќе малцински права одошто повеќето малцинства
на светот. „Албанците,“ заклучил Брајсфорд, „претпочитаат анархија и ги
немаат истите мотиви како Бугарите за здружување со цел да остварат
политичка автономија.“ Споредувајќи ги записите на Брајлсфорд со
настаните од изминатите четириесетина години, станува јасно дека
Албанците немаат намера да живеат во Република Македонија како
рамноправни припадници на нацијата кои уживаат еднакви права со сите
останати етнички заедници. Тие не сакаат, како што тоа би било согласно со
просветлените европски принципи, законите на државата да важат еднакво
за нив како што важат за нивните македонски, српски, ромски или влашки
сограѓани. Тие бараат обнова на условите од времето на османлискиот
калифат, кога за Албанците — особено оние кои ја примиле исламската
вера — немало ниту закон, ниту државна власт.
За каков било сложен уставен режим тие се несомнено неспособни, но
нивните племенски институции почиваат на прекрасен
традиционален систем на локална самоуправа, која би можела да се
адаптира без многу модификации. …[Нивниот владетел] не смее да
биде Словен, бидејќи албанската предрасуда против Словените е
мошне непремостлива.
Брајлсфорд објаснува и дека начинот на кој поранешните припадници на
УЧК станаа перманентна појава во власта на Република Македонија во
почетокот на овој век, е само дел од албанскиот начин на поимање на
политиката:
[Н]ивните лидери се мажи од „старата школа“, поглавици што
просечниот балкански христијанин без двоумење ги ословува како
„разбојници“. Точно е дека некои од нив се кренале до уваженост преку
Секако, фактот што помеѓу овие два режими е збиен кралскиот режим на
великосрбите, значи дека преовладувачкиот туѓински елемент во новата владејачка
гарнитура не се повеќе „Турците“, туку Србите.
1
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пљачката. Разбојник или успешен бекчија [„рурален стражар“] често се
пензионира потпирајќи се на приходите од своите грабежи, си
оформува средновековна банда и го тероризира соседството. Неговата
област станува Алсатија, засолниште за секој очаен одметник, и тој не
склучува спогодби за екстрадиција. Политиката на Турците е да го
уважуваат. Вчерашниот разбојник денес се наградува со титули и
ордени, и нему му е отворен патот кон воените чинови и кон
административните служби. Тој станува последниот збор во неговата
ограничена територија. На негова поплака се распушта префектот
(кајмакам), а доколку се здружи со неколкумина свои колеги
„поглавари“, може да смени дури и валија. Тој има слобода да краде, да
убива, да се збогатува.
Понатамошна причина за сокривањето на книгава е срамот на
меѓународната заедница. Таа, тогаш како и денес, постојано се занимавала
со реформи за таканаречена европска перспектива на регионот, притоа
оставајќи го безмоќниот народ на милоста на неговите бескрупулозни,
несовесни елити. И тогаш како и денес, Европејците каприциозно
префрлале за варваризмот на ослободителната борба на балканските
населенија (особено онаа на Внатрешната организација), додека се шлаеле
по цариградските палати, солунските салони и битолските конзулати,
изнаоѓајќи начини час подолго да го пролонгираат распадот на Отоманската
Империја со цел да обезбедат извесно рентиерство за интересите на една
или друга меркантилистичка корпорација. На Балканот, вели Брајслфорд,
„вековите не следуваат еден по друг. Тие коегзистираат.“ Во Македонија и
покрај речиси 110-годишното отсуство на османлиската власт, сѐ уште
владее турската полуанархија која била својствена на доцната Отоманска
Империја. Можеби Западот толку енергично испраќа милијадри долари и
евра во Скопје во изминатите седумдесетина години во име на финансиска
помош поради вината која колективно ја чувствува за своите грешки кон
Македонците.
Книгава се крие и поради тоа што на искрен начин се занимава прашањето
на македонскиот идентитет. Дека идентитетот на Македонците бил мошне
загадочен говори фактот што и покрај тоа што Бралсфорд нашите предци ги
води како „Бугари“, сепак тој наоѓа за сходно да го постави прашањето
„Дали се Македонците Срби или Бугари?“ — „Тие се најверојатно повеќе или
помалку она што биле пред оформувањето на бугарското или сервијанското
царство – словенски народ произлезен од различни потекла,“ сугерира
Брајлсфорд,
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кои го населиле полуостровот во различни периоди. Меѓутоа, тие
првовремено немале јасна совест за народност и секоја моќна
словенска сила била во можност да им се наметне. Може слободно да се
рече дека поради историски причини населенијата на Косово и
северозападниот регион [на Македонија] се дефинитивно Срби, додека
населениците на Охрид се очигледно Бугари. Афинитетите на
населението во другите делови на Македонија се решаваат на чисто
политички основи.
Меѓутоа, вистинската состојба на теренот Брајлсфорд ни ја дава неколку
параграфи порано, раскажувајќи за случка под ѕидините на Самоиловата
тврдина:
Прашав едни момчиња од изолирано планинско село во близината на
Охрида, кое ниту имаше учител ниту резидентен свештеник и каде што
ниту еден единствен жител не беше писмен, со цел да научам колкава
мера традиционално познавање поседуваат. Ги однесов кај урнатините
од замокот на бугарскиот цар, кој доминира врз езерото и долината од
врвот на еден отсечен и чудно заоблен рид. „Кој ја изградил оваа
тврдина?“ – ги запрашав. Нивниот одговор беше значаен: „Слободните
луѓе.“ – „А кои биле тие?“ – „Нашите дедовци.“ – „Да, но што биле тие,
Срби, или Бугари, или Грци или Турци?“ – „Не биле Турци, туку Рисјани.“
И тоа се чини беше границата на нивното познавање. Мислам дека
момците кои штотуку минаа низ востанието, си имаа свои романтични
сфаќања за политиката. Стариот замок за нив значеше нешто. Ги
потсетуваше дека имале слободно минато. Но очигледно империјата на
цар Симеон и сите нејзини краткотрајни наследници речиси целосно
изветреале од јавната свест.
На овој начин Брајлсфорд открива една жолчна за нас вистина, која и покрај
тоа што сите добро ја знаеме, упорно ја игнорираме: меѓу етничките
Македонци не постоело и продолжува да не постои единство и етничка
солидарност. Православниот Словен од Кумановско, Скопско или
Струмичко не чувствува некаква уникатна сродност со православниот
Словен од Охридско, Костурско или Горноџумајско. Врпочем, тој често
чувствува поголема симпатија — можеби како искрен одговор на потребата
да чувствува симпатија со некој за да се чувствува како човек — со Словени
од далечни земји како Украина, Србија и Русија одошто со Словенот од
соседната долина. Нашите словенски предци не биле политички
организирани над најпримитивното ниво на селото, го населувале Балканот
во различни времиња, а ретко кога имале претстава за светот зад
планините кои ја оформувале нивната котлина. „Типичното словенско село,“
вели Брајлсфорд,
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изолирано, без учител или свештеник во некоја тесна или висока
клисура, води свој невозбудлив живот, предводено од благочестивоста
на традициите што датираат од паганска доба. Слуша чудни гласини за
железничка пруга, која ја нарушила легендарната рамнина од другата
страна на планината. Но, светот на иновацијата лежи надвор од
границите на неговото искуство. Солун, со неговите прометни улици,
космополитски толпи, параходи и пазари сѐ уште е туѓа клима, чиј
чуден воздух горјаните се плашат да го дишат.
Потребно било основање на македонската револуционерна организација за
да започне овој сѐ уште недовршен процес на интеграција на целиот
македонски народ во една заедница со една заедничка судбина и цел.
Аспирацијата за слобода постоеше. Традицијата за отпор зборуваше
преку баладите, кои ги опишуваа постигнувањата на ајдуците –
балканските патриоти разбојници. Најпростиот селанин воздивнуваше
за мирен живот и заминување на Турците. Но, средствата, храброста,
инстинктот за заедничка поддршка првин требаше да се створат.
Потребно беше за водачите да ги поттикнат селаните со извесни
храброст и вера, кои училиштата на Егзархијата веќе ги беа оформиле
во умовите на образуваните класи. Од нив се бараше да ги спојат
изолираните македонски села, кои ги сметаат областите надвор од
нивната долина за туѓина, во свесна нација. Цела традиција на ропство
првин требаше да се совлада, и на мажи што се тресеа од погледот на
Турчинот и безпоговорно му се поклонуваа на ќотекот со кундак и
бастинадо, беше потребно да им се проповеда правото на револт и
обврската за отпор. „Подобро ужасен крај, одошто ужас без крај“, беше
епиграмот со кој Груев го сумираше наравоучението на Комитетот и тоа
навлезе длабоко во македонскиот ум.
Оваа организација се претворила во суштинска народна власт, а нејзиниот
четнички комитет во своевидна витешка каста која изникнала од
населението. Припадниците на оваа класа биле подготвени да ги положат
сопствените животи со цел некој друг да ја ужива слободата за која тие се
бореле. Оосновна цел на Оргнизацијата била извојување на автономија за
Македонија.
Востаничкото движење е, во суштина, изворно македонско движење,
подготвено од Македонци, предводено од Македонци и помогнато од
страсното сочувство на масовното мнозинство на словенското
население. Едвај има село што не ѝ се придружило на Организацијата.
Во поголемите градови, како Монастир, едвај има неколкумина
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поединци Бугари што не се активни или волни припадници. Пред десет
и дваесет години децата во македонските училишта, обучени да ја пеат
султановата химна за приемите на официјалните посетители, тајно беа
учени една патетична песна, „да го чести оној, кој и да е, што ќе ни биде
ослободител“.
Денес таа песна им го отстапила местото на балади за постигнувања,
кои кажуваат како Делчев или Светов ги дале своите животи во
отворена борба за развеан бајрак. …
[Ф]актот што нивните чети често се опремуваат во Бугарија и
понекогаш се предводени од Македонци со подолг престој во Бугарија,
воопшто не го лишува Комитетот од својот локален карактер. …
[Д]одека Бугарите работат за автомонија на Македонија, Сервијаните и
Грците целат само кон нејзино анектирање кон своите земји. Како
производ, нивните активности изгледаат дека се наменети за профит
на своите држави, додека Бугарите несомнено креираат дух на локален
македонски патриотизам. Сервијанското движење е чисто официјална
агитација, насочувано и финансирано од Белград, додека, и покрај
симпатиите на Софија, бугарскиот Револуционерен комитет е
автентично македонска организација.
Книгава е пишувана пред српската окупација на Вардарска Македонија и
четири децении пред почетокот на комунистичкиот режим. Како таква, таа
ни дава прозорец во духот и карактерот на Македонецот пред тој да биде
искварен и изопачен од страна на политиката на некогаш насилната а
некогаш стихијната денационализација и асимилација на македонското
население, првин во „прави Срби“, па потоа во „Југословени“ и конечно во
„Севреномакедонци“.
Колку подобро ги запознавав Бугарите од Македонија, толку повеќе се
здобивав со чувство на почит за нивните патриотизам и храброст. Ова
не се екстравагантни и сликовити доблести; тие се израснати од
поробена почва среде повлечен и неимагинативен народ. Тие се
доследни со компромисот и промисленоста. Има нешто речиси скришно
во нивната манифестација. Дури и кога Бугаринот изгледа најмногу
како опортунист и брзак, тој повторно ја негува својата вера во
иднината на својот народ и сѐ уште дејствува за нејзина реализација.
Тој нема величествено минато со кое може да се фали ниту, пак, славна
сегашност што може да го охрабри. Тој не се коцори со својата
националност како Гркот ниту, пак, претендира на замислена
супериорност. … Образованието на Бугарите, наместо да им го заслабне
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примитивниот племенски инстинкт за саможртвување, се чини дека
само го засилил, наместо да го омекне со хуманитарни скрупули. За
ценење на нивната храброст не е доволно да се мерат само нивните
воени постигнувања. Вистинскиот доказ за нивната смелост е тоа дека
тие воопшто се кренаа – овие селани навикнати да се згрчуваат пред
најзлобниот Турчин, образувани да трпат навреди и камшикување без
изглед за одмазда, во отсуство на традиција на револт како извор за
инспирација, во отсуство на познавање на воените вештини, во
отсуство на војничко минато како извор за самодоверба. Мерката на
нивната храброст е величината на ризикот што го презедоа. … Бугарите
од Македонија треба да се судат не според стандардот на моралноста и
цивилизацијата, кој тие, впрочем, го имаат постигнато, туку според
нивната храброст и нивната решителност во стремењето кон подобри
нешта. … Доколку кај нив недостигаат некои од гордите и грациозни
доблести што ги поседуваат нивните албански соседи, да не
заборавиме дека честа на Албанецот е вкоренета во неверност. Тој се
одрекува од својата вероисповед и како награда се здобива со правото
да се носи исправено, да носи оружје и со него да тормози, да биде
надмоќен меѓу поробен народ. Бугаринот се додржал до верата што
вековите му ја оставиле во наследство, се поклонил себеси на оваа
секојдневна задача и на своите редовни страдања, научил да лаже пред
луѓето за да може да биде искрен пред Господа и ги присвоил пороците
на робот за да може да си ги зачува доблестите како мартир.
Комплицирана направија е Македонецот. А, „Македонецот“, како поимот од
денешницата е производот на дејноста на Организацијата, која соединила
низа изолирани, претежно рурални области, во квазинација на „македонски
Бугари“. Таа квазинација била семето од кое, благодарение на автономијата
за која се залагала Организацијата, по период од три или четири генерации,
би прозилегла засебна македонска народност. Комунистичкиот режим малку
го побрза тој процес, но таквиот исход — одвојувањето на бугарскиот
елемент од македонскиот идентитет — и онака бил неизбежен. Меѓутоа,
избрзувањето на процесот на созревање на македонскиот идентитет беше
направено на сметка на пресекувањето на врската на народот со креаторот
на македонската нација, Внатрешната организација. Тука, Комунистите само
го довршија проектот започнат од органите на државната безбедност на
кралска Југославија за умртвување на движењето на „бугарските бандити“.
Но, тоа е тема за друга прилика.
***
Ова се само некои од браздите кои се провлекуваат низ овој гломазен
рудник на злато на нашата рана современа историја кој ни го подарил
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дарежливиот автор. Му оставам на читателот да ги пронајде останатите!
***
Како преведувач на книгата и човек кој поминал еднакви делови на својот
живот меѓу Македонците и Англичаните, жалам што јазот во тоа како едните
и другите го поимаат светот е толку широк и длабок. Просечниот
Македонец, па дури ни поголем дел од македонската елита која има
прилика да се меша со Западњаците, нема ни трага од концепциска
замисла од махинациите на британскиот ум. Тоа, додадено на фактот што
македонскиот јазик е намерно осиромашен од својот природен фонд,
премногу ригиден и усмеруван во ќор-сокак, ја прави мојата задача дотолку
потешка. Убеден сум дека има огромна врска помеѓу ригидноста и
оскудниот вокабулар на македонскиот литературен јазик и нашата
генерална некомпетентност како нација. Без разлика, мојата задача беше
да преведам книга пишувана пред речиси полни дванаесет децении, на
англиски јазик својствен на време кога образованието било поквалитетно, а
коефициентот на интелигенција генерално повисок, на разбирлив
македонски квазилитературен јазик во оглупавувачкото доба на социјалните
мрежи. Конвенционалниот превод би значел полиберално толкување на
оригиналниот текст, прилагодувајќи го текстот на конвенциите на
осиромашениот македонски литературен јазик. Сметав дека доколку се
одлучив на оваа опција, ќе прескокнев или префарбав преку некои значајни
нијанси, пред сѐ на функционирањето на умот на г. Брајлсфорд и класата,
нацијата, и епохата кои тој ги застапува. Сметав, исто така, дека земајќи го
конвенционалниот пат, би се изложил на можности за обвиненија за
манипулација и извртување на фактите кои ги приложил искрениот автор.
Затоа, се решив да странам на страната на прилагодување на јазикот кон
содржината на текстот. Некои реченици се непотребно комплицирани, а
некои фрази бараат читателот да застане и да поразмисли. На овој начин
сакав на читателот да му отворам прозорец до менталитетот на авторот и
да го доближам едниот до другиот. Од неговите мисли и записи се здобива
впечаток дека Брајлсфорд продрел во махинациите на македонскиот ум
далеку подлабоко од кој било европски дипломат од минатото и
денешноста. Но, уживајќи ја истата оддалеченост од него која ја ужива и
денешниот дипломат, пред сѐ поради јазичната бариера изразена во
посредството на албански преведувач, го оставила Брајлсфорд еднакво туѓ
на народот кој толку верно го опишал и чија слободарска кауза помогнал да
се рашири. Од друга страна, пак, во текстот се забележува дека нашите
предци, луѓето кои Брајлсфорд ги опишува како „македонски Бугари“, го
третирале авторот како ништо повеќе од шалтер за поплаки и биро за
хуманитарна помош. Мојов превод е обид да се премости тој јаз на
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поимања на светот, како прв чекор кон решавањето на нашиот вековен
проблем.
Во духот на прилагодувањето на јазикот на содржината на текстот и времето
во кое е пишуван, се решив да ги ползувам топонимите, како и имињата на
народите и државите од тој период кои биле ползувани од говорниците на
англискиот јазик. Па така, Солун е „Салоника“, Битола е „Монастир“, Шар
Планина е „Шар Даг“, Србија е „Сервија“, Романија е „Руманија“, Албанците
се наизменично „Албанци“, „Арнаути“ и „Скипетери“, а Македонците се
„Бугари“. Ова е само за потсета дека многу биле кратки интервалите во
историјата кога нашите места, па и нашиот народ, биле именувани со наши
имиња. Единствениот сериозен компромис кој го направив во овој контекст
е преводот на терминот „races“ (буквално „раси“) во „народности“. Можеби
ова е грешка која ќе треба да се измени во идните изданија на книгата, пред
сѐ бидејќи терминот „раса“ има повеќе биолошка одошто политичка
конотација. Засега ќе одиме со терминот кој го налага македонската
литературна конвенција.
***
Во прилог на целосниот текст на „Македонија; нејзините народности и
нивната иднина“ читателот може да најде преводи од низа новински статии
од периодот во кој е пишувана книгата, сѐ до почетокот на Првата светска
војна. По објавата на преводот на „Црна рука врз Европа: војната повторно
доаѓа“ во 2018 година, ова е второ издание на Македонскиот информативен
центар на книга која се занимава со Македонското прашање која била
сокривана од македонската јавност. Во периодот што следи ќе бидат
објавени релевантни извадоци и од други книги кои, се надеваме, ќе
придонесат до појасно разбирање на историјата на македонскиот народ.
Засега, читателот може да го ползува пристапот до уште неколку книги и
монографии кои се поврзани со периодот 1893-1941 година на порталот на
МИЦ. Тоа се: „Спомени“ на кумановскиот војвода Крсто Лазаров Коњушки и
двата тома на „Белиот терор во југоисточна Македонија 1912-1941“ од м-р
Димитар Талев. Ми причинува огромоно задоволство да учествувам во
одржувањето во живот на Македонското прашање со овие мои скромни
трудови. Па, белки ќе дојде дента кога тие ќе бидат ползувани во
остварување на идеалот зароден во времето кое го опишува Брајлсфорд.
Душан Јордан Петровски
Сент Катеринс, Онтарио, Канада
февруари 2020 година
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Хенри Ноел Брајлсфорд

МАКЕДОНИЈА
Нејзините народности и нивната иднина
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ПРЕДГОВОР
ЕДНАШ за време на окупацијата на Тесалија, гледав еден турски војник како
игра во предградието на Лариса со некои мали грчки дечиња. Храпав,
неиуреден, невојнички, тој се личеше на типичен Азијат. Неговиот тен беше
заматен, носот заоблен, а неговата виткана брада поставена на тој
љубопитен агол што потсетува на асирските каменорезби. Можеби припаѓа на
следбениците на Дариј кога Истокот го направи првиот напад врз европските
слободи. Но, децата во него видоа само љубезен соиграч. Беа целосно слободни
со него, бестрашни и самоуверени како што би биле со некое големо нежно
куче. И тој беше среќен, чисто дете на природата, војник по присила и случајно
освојувач. Подигна мало девојче на рамото за да може да ги извади цветовите
на глог од дрво. За момент, човек скоро ги заборава варварските ноти на
воениот оркестар, кој ги повторуваа своите беспрекорни химни за освојување
и триумф на плоштадот. Но, одеднаш преку патот се појави негодувачката
форма на грчка мајка. Таа застана на вратата на кафулето „Бајрон и
независност“ и возбудлив глас го повика девојчето по име. „Елефтерија,
Елефтерија“, викна таа и златната глава на малата „Слобода“ слезе од рамената
на Турчинот. Со груби акценти на искаралив јазик, со зборови што биле
повици за јуриш на Маратон, мајката објасни дека патриотските деца не си
играат со варвари. Турчинот разочара, пропадна, а малата „Слобода“ со копнеж
гледаше по него. Крштевањето на револтот постави непроодна бариера меѓу
нив.
Сеќавањето на оваа сцена ми се враќа кога се прашувам дали успеав да
напишам чесна книга за Македонското прашање. Моите симпатии и моите
пријателства не само на една страна. Турчинот во својата излитена униформа,
одговорен само на примитивните идеали на лојалност и чест, едноставен,
храбар, достоинствен и сиромашен, е честопати попривлечен и поживописен
објект од ситничарот во европска облека кој го нарекол своето кафуле по
Бајрон. Но, моја слабост е што не можам да го слушнам името на слободата
нетогнат, дури и кога потекнува од крекавото грло на една грчка мајка. Сите
естетски импулси извикуваат во полза на мухамеданот со неговата лесна,
некомпетентна природа, неговата рамнодушност кон апстракциите, неговата
оддалеченост од прометната грдотија на современиот свет. Но, доаѓаат кризи
во развојот на источните работи кога човек повеќе не може да се игра со овие
романтични преференции. Македонското востание од 1903 година не успеа во
својата непосредна цел, но создаде тензија што може да се олесни само со
ослободување на овие мизерни провинции. Во таков момент е ирелевантно
човек да се присети дека Турците имаат свои лични благодат и свои интимни
доблести. За нив сме загрижени само како владејачка националност —
примитивен азијатски народ со празнини во нивните умови и вакуум во
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нивните речници. Верата на владетелите е „ислам“ (т.е. послушност, оставка).
Нивните поданици ги крштаваат своите деца „Слобода“. Со сета толеранција
на светот, можеме само да кажеме дека таквата поставеност е безнадежна. Ако
беше поробената раса што веруваше во послушност а победниците во слобода,
ќе можеше да се очекува одредена мерка на среќа. Обратната позиција и
резултатите можат да бидат само беда, анархија и мизерија.
Мојот главен предмет е да ја објаснам, со какви детали е неопходно, природата
на турското владеење, бидејќи тоа влијае врз селанството на Македонија.
Расправијата помеѓу христијанските народности, ривалството со
конкурентските империи, уништувањето предизвикано во една или друга
форма од идејата за националност — сето ова е интересно, но неспоредливо
помалку важно од секојдневните страдања на селаните кои трпат во стрпелив
заборав. Малку е важно дали село кое првично не било ниту грчко, ниту
бугарско, ниту српско се подмитува, убедува или тероризира со цел да ѝ се
приклучи на некоја од овие национални фракции. Но, и тоа како е важно ова
селанство да се ослободи од угнетувањето на спахијата, на арачлијата и на
месниот разбојник.
Се обидов, колку што е можно тоа за еден Европеец, да ги судам толерантно и
христијаните и Турците, држајќи го на ум разидувањето на стандардите што
постои помеѓу Балканот и Европа. Во земја каде селанецот ора со пушка на
грб, каде неговите владетели владеат заради нивната можност да
масакрираат повремено, каде од христијанските епископи најобично се
очекува да организираат политички убиства, животот има само релативна
вредност, а атентатот не повеќе од релативна вина. Мала е разликата во
крвопролевачките менталитети помеѓу балканските народности — тие се
производ на вековната азијатска управа. Еднаш разговарав за убиствата во
Белград со „образован“ Турчин. Тој беше паша одговорен за една од главните
воени команди во европска Турција, а беше семејно поврзан со империјалното
семејство. Своето просветлување го покажуваше носејќи твид и отстранувајќи
го својот фес за време на оброците, а зборуваше по нешто на речиси секој
европски јазик, освен англиски. Тој, се разбира, беше длабоко шокиран од
убиството на кралот и кралицата [Обреновиќ, заб. Д.П.), а јас зебележав дека
злосторството, на крајот на краиштата, беше мошне непотребно. „Би било
толку лесно“, реков јас, „да ги уапсиме тивко и да ги пренесеме преку Дунав во
егзил“. „Да“, рече тој, „целата работа беше мошне глупава. Цивилизираниот
начин за справување со кралскиот пар би бил првин да ги уапсат, а потоа
тивко, кога сите ќе заборавеа на нив, да им дадат отров. Да. Тоа беше
варварски чин!“ Во земја каде што кодексот на попросветлените владетели е
убиство со елеганција и одредена почит кон благоприличието, не смее да се
применуваат моралните стандарди на Лондон или Париз за однесувањето на
нивните револтирани крепосници.
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Читателот ќе очекува мало објаснување на околностите во кои е напишана
оваа книга. Таа е плод на околу пет патувања на Блискиот исток, вклучително
и две посети на Македонија. Втората од овие посети беше особено поучна.
Поминав пет месеци од зимата 1903-4 година во провинцијата Монастир по
бугарското востание, делувајќи, со лејди Томпсон, мис Дурам и мојата сопруга,
во име на Британскиот хуманитарен фонд. Мојата работа ме доведе во
постојан контакт со луѓе од секоја раса [народност, заб. Д.П.). Одејќи по
уништените села, испитувајќи ги нивните ресурси, проценувајќи ги нивните
потреби и слушајќи ги нивните поплаки, имав можности до кои ретко доаѓа
европскиот патник, да научам нешто од реалностите на нивниот секојдневен
живот. Еден од многуте јазици на Македонија веќе ми беше познат, а
претходните искуства на Крит ме запознаа со некои од мистериите на
турскиот систем. На секој чекор моравме да се соочуваме со предрасудите на
администрацијата и научивме многу за нејзините махинации низ нашите
напори да продолжиме со нашата прилично кревка дејност насочена кон
помагање на жртвите на насилството. Конечно, иако нашиот објектив беше
чисто филантропски, и иако ние ја избегнувавме политиката и се обидувавме
да им помогнеме на луѓето од сите народности и веросповеди, не ги
избегнавме сомневањата и анимозитетите кои природно виреат во атмосфера
на лага и интрига. За да ја избегне политиката на земјата, човек првин
требаше да ја проучи. Во оваа книга не направив обид да дадам извештај за
хуманитарната дејност, но и покрај тоа потребно е да објаснам дека таа
дејност произлезе поголемиот дел од искуството врз кое се темели книгата.
Сакам да кажам овде нешто за благодарноста што ја чувствувам кон учтивоста
и сочувството на европските жители во Македонија кои ми дозволија да ги
ползувам нивните искуства и сознанија. Едвај може да го преувеличам мојот
долг кон конзулите на Неговото Височество, г-дин В.Л. Грејвс, г-дин Џејмс
МекГрегор и г-дин Р. Фонтана, а со нив да ги спомнам и пречесниот Луис Бонд,
пречесниот Е.Б. Хаскел, и отец Луциен Прој, од американската и француската
мисија. Љубезноста на некои од претставниците на другите европски сили,
особено М. Стиг, М. Чоблер, хер Мутсам и мисје Тухолка, беше дотолку
подобредојдена, бидејќи јас за нив бев странец. Се плашам, би било
недискретно да ги спомнувам по име многубројните мештани од Македонија,
муслимани, како и христијани, од кои добив и гостопримство и помош.
Делови од две поглавја се појавија во „Fortnightly Review“ и „Manchester
Guardian“, и јас сум благодарен на нивните уредници за ваквиот гест. На
огромниот и сочувствителен интерес за народите од блискиот исток на
„Manchester Guardian“ го должам најголемиот дел од моите прилики да ја
посетам Турција.
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Некои од фотографиите во оваа книга дарежливо ми ги дадоа г-дин Бертрам
Кристијан, г-дин Хенри В. Невинсон и мајорот Салмон.
На мојата сопруга, која беше мој сопатник, и која ја спроведе сама во Охрида
најтешката и најболна од хуманитарни задачите што ги потфативме, која ми
помогна со нејзината јасна и толерантна пресуда во формирмирањето на
моите ставови за земјата, и која ми помогна во пишувањето на оваа книга,
јавно признание за целиот мој долг би било или неограничено или
несоодветно.
Хемпстејд,
декември 1905 година
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I
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТУРСКАТА
ВЛАСТ
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a.

Раст на турската бирократија

ДЕКА ништо не се менува на Истокот е толкава секојдневност што самата
постојаност се заканува да стане тиранија. Несомнено има нешто во духот на
Истокот што е исклучително љубезно кон опстанокот и анахронизмите.
Вековите не следуваат еден по друг. Тие коегзистираат. Нема кастрење на
застарените обичаи, нема погребување на мртвите идеи. Ниту, пак, Турците се
осамени во зачувувањето на овој искрен конзерватизам. Типичното словенско
село, изолирано, без учител или свештеник во некоја тесна или висока
клисура, води свој невозбудлив живот, предводено од благочестивоста на
традициите што датираат од паганска доба. Слуша чудни гласини за
железничка пруга, која ја нарушила легендарната рамнина од другата страна
на планината. Но, светот на иновацијата лежи надвор од границите на
неговото искуство. Солун, со неговите прометни улици, космополитски толпи,
параходи и пазари сѐ уште е туѓа клима, чиј чуден воздух горјаните се плашат
да го дишат. Но, Турците, кои барем во Европа ретко се селански народ, во
нивните екстерналии не се ни малку конзервативни колку што беа порано.
Тие се народност на граѓани, чиј идеал сѐ повеќе станува невкусното
расфрлање и неспокојните задоволства на места како Константинопол и
Солун. Седнете покрај група млади офицери, кои муабетат со кафе и цигари во
популарен локал, и сред чудните гутурални звуци на нивниот монголски
говор, по некој позајмен француски збор што непрестајно се повторува
сигурно ќе допре до вашето уво. Ќе чуете chemin de fer, можеби проследен со
café chantant, но фразата што се чини удира клучна нота е @in de siécle.
Веројатно ништо не е променето во нивниот дух. Но, на површина Турција се
има променето во краткиот период од еден век, а ништо посуштински се нема
променето во Турција одошто нејзината администрација. Ние сме навикнати
да го гледаме создавањето на младите балкански држави чисто од европска
перспектива, како преродба на национализмот и како производ на долгиот
синџир на идеалистички каузи во кои Француската револуција имаше клучна
улога. Но, војните и побуните што ги основаа современите кралства на Грција,
Сервија и Романија, го должат својот успех во голема мера на локалните
околности. Првите децении на деветнаесеттиот век изгледаше дека
неизбежно ќе придонесат за распад на Турската Империја, не како производ
на европски притисоци, ниту поради ширењето на револуционерни идеи, туку
напросто, од нагласувањето на центрифугалните тенденции, кои беа
очигледни за време на многу векови. Така се случи две христијански
провинции да се изборат за своја независност, но повеќе од еден голем
муслимански војвода се најде себеси близу до остварувањето на овој исти
успех. Над Африка авторитетот на Великиот Турчин веќе беше станал просто
номинален, и ова не беше ништо ново. Сер Пол Рајкот раскажува со доза на
хумор како бил испратен да обезбеди ратификација на мировна спогодба меѓу
владата на Чарлс II и Портата, која се однесувала на алжирските пирати. Кога
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пристигнал во Алжир, тој открил дека турскиот губернатор бил преплашен
затвореник во својата палата, додека администрацијата на пиратската држава
била спроведувана од страна на турбулентно собрание на локални гусари, кои
ја поништиле спогодбата со исклучителен презир кон авторитетот на
султанот. На почетокот на деветнаесеттиот век, управувањето на европска
Турција беше во рацете на територијалните паши, кои се искачија на власт во
областите каде што беа сместени нивните поседи и нивното влијание и не
бараа од Константинопол ништо повеќе од формално признавање на
авторитетот што им припаѓаше според нивните сфаќања. Али од Јанина беше
најславниот производ на овој систем, но тој се разликуваше од неговите
соседи и современици повеќе по својот гениј, а помалку по околностите.
Имаше и други авантуристи што дојдоа до висока позиција благодарение на
локално насилство и интрига, и преку заплашување или подмитување на
Портата за признавање на нивните права. Понекогаш тие потекнуваа од
големи семејства, кои просто ги наследија своите позиции. Но, за Али не
претставуваше препрека тоа што тој започна како арамбаша и се стори паша
преку фалсификување на својата тапија за инвеститура. Овие локални
магнати ги уживаа сите султански привилегии и дури објавуваа војни и
склучуваа мировни спогодби меѓу себе. Али отиде подалеку и стана првин
сојузник на Наполеон, а подоцна и на Пит. Тоа што неговиот последен револт
беше разбиен по бескрајната опсада на Јанина, не дојде како производ на
силата на Портата да го надвладее, туку поради тоа што месните жртви на
неговата тиранија направија заговор да извршат долго презадоцнета одмазда.
Ништо помалку смел не беше неговиот современик, Пасван Оглу, пашата на
Видин на Дунав. И тој беше закон на самиот себеси, и кога Портата се обиде да
го отстрани, тој тивко собра голема војска и се подготви за поход на
Константинопол. Заканата беше доволна и, како што Портата ја премолчи
фалсификуваната тапија на Али, така си се помири и со Пасван и неговите
легии. Повеќе од деценија подоцна скадарскиот паша отворено се побуни и
само акт на колосално предавство во кое предводниците на заверата беа
масакрирани за време на банкет успеа да го воздржи движењето. Египет во
овој период привремено стана независна, дури и непријателска држава.
Турција накратко беше помалку империја одошто воена конфедерација,
задржана заедно повеќе од врската на заедничката вера одошто од верноста
кон султанот или од строгоста на деспотската администрација. Лабавата и
некохерентна структура изгледаше дека е на работ на распад. Флотата беше
загубена кај Наварино; цветот на армијата беше уништен во масакрот на
јаничарите, своевидна преторијанска гарда, која султанот ја закла и ја
распушти, бидејќи страхуваше од нејзината моќ и се сомневаше во нејзината
лојалност; цивилната служба беше лишена од својот најспособен елемент,
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фанариотската2 аристократија, како производ на грчката револуција, која
фрли клевета, сомнеж и срам дури и врз најпосветените и самозасегнати Грци
на турскиот платен список.
Од оваа универзална катастрофа, Турската Империја излезе посилна и
преобразена, и покомплетно отоманска од порано. Оваа реорганизација беше,
главно, дело на везирот со огромна способност, Решид Паша, чија работа
заслужува да се споредува со онаа на Ришелje. Портата стана вистинска сила
низ Империјата. Месните паши, еден по еден, беа заменети со назначени лица
од Констанитнопол, кои немаа локални корени во земјите со кои управуваа, и
како последица на тоа беа послушни слуги на централната власт. Решид не
беше љубезен во своите методи. Неговиот либерализам беше само површна
појава и тој не одбегнуваше ниту подлост ниту насилство во исполнувањето
на неговите цели. Турскиот јарем не стана ни малку полесен на шиите на
потчинетите народи на Империјата и покрај сиот ред што тој го заведе во
администрацијата. Напротив, тој на османлиското господарство му даде нов
вигор и додаде многу децении мизерија и стагнација на ропските судбини на
христијанските народи. Но, сепак, неговиот труд несомнено беше напредок
кон компетентност и стабилност. Неговите наследници, посебно Али и Фуад
Паша, продолжија со новиот курс и под управа на такви немоќни суверени
како Абдул Меџид и Абдул Азиз, израсна релативно цврста и способна
бирократија, контролирана од министри што уживаа извесен авторитет и
независност. Доколку Турција научи нешто од Европа, барем еден нејзин изум
таа темелно примени. Телеграфот има направено повеќе одошто барутот во
перпетуирањето на деспотизмот. На почетокот на деветнаесеттиот век ништо
не беше полесно за амбициозен паша, кој владееше во Јанина, во Скадар или
во Видин, да се изолира себеси и да му пркоси на Константинопол. Портата не
беше запознаена со месните околности. Веста за убиство, востание,
узурпација, не можеше да пристигне пред бунтовниците да се утврдат и да ги
разбијат своите непријатели. А, ако веста патуваше бавно, наредбите не одеа
ништо побрзо. Великите паши одржуваа агенти во Константинопол, чија
должност беше да подмитуваат и да кројат завери во нивни интерес, и поради
тоа тие беа подобро информирани од самата Порта. Телеграфот го смени сето
ова, бидејќи ѝ овозможи на Портата, под ригиден систем на цензура, не само
брзи вести туку и нејзин монопол врз нив. Телеграфот ги замени старите
речиси независни паши со ситни службеници, лишени од каков било
авторитет и без локално влијание, чија функција се претвори да седат на
нивната страна на телеграфската жица, да пренесуваат непрестајни извештаи
и да примаат најдетални упатства. Нов вид функционер го замени
2 Фанар е четврт на Константинопол во кој се наоѓа резиденцијата на грчкиот патријарх. Фанар

стана центарот на грчката аристократија, која е делумно хиерархиска, а делумно трговска и која им
се стави на услуга на Турците.
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поранешниот територијален губернатор. Тие сѐ поретко доаѓаа од редовите
на богатите земјопоседнички касти, а почесто од градски одгледаните класи
на бедни чиновничиња, кои нараснаа во Константинопол. Првиот чекор е да се
обезбеди синекурна 3 позиција во едно од министерствата, па прашањето на
унапредување во службеничка позиција е само функција на чекање и бакшиш.
Писменоста е единствената стручна спрема за човекот што може да си купи
позиција и, впрочем, речиси ништо друго не е потребно, бидејќи телеграфот
им остава дури и на способните службеници сосема мал простор за дискреција
и иницијатива. Овие чиновници постојано се прекомандуваат од една точка на
друга и, бидејќи немаат ниту постојаност во мандатот, ниту локално влијание,
ниту пак месни поседи, тие стануваат типични службогонци, рамнодушни за
судбината на областа со која управуваат, неспокојни само за време на
кратките периоди на неизвесност, кога не се сигурни дали ќе успеат да ги
вратат инвестициите што ги вложиле во митата и во подароците, кои ги
платиле како цена за своите позиции. Само позначајните службеници, чии
прсти се во државната каса, можат да очекуваат плата и, бидејќи оставките се
прифаќаат мошне ретко4, корупцијата е универзална и неизбежна. Тие се
туѓинци и странци во земјите со кои управуваат, повеќе сосема изолирани од
своите поданици, дури и од Англичаните во Индија. Англоиндиец барем го
зборува јазикот на својата месност, по правило има доза љубопитност кон
обичаите и менталитетите и не чувствува активно непријателство кон својот
регион. Турски службеник во Македонија, доколку не е по некаква случајност
Албанец, ретко го зборува јазикот на земјата, не знае ништо за животот на
селанецот и гледа на политичките и на верски движења на христијаните со
тапа и неразбирлива иритација. Азијатскиот Турчин, кој доаѓа неподготвен во
македонскиот хаос, ретко ги сфаќа дури и основите на прашањето и докрај
останува поголем странец во земјата со која раководи одошто многумина
Европејци, кои се замешуваат со месните населенија. Дури и да може Турчинот
да разговара со христијанинот на јазик што го разбираат двајцата, искрен
однос е невозможен. Турчинот само сака да му се ласка, а христијанинот
обично е премногу мудар или плашлив да ја зборува вистината. Таквите
разговори се сложена игра во која една од страните барем ползува
испраксирана вештина во сокривањето на нејзината вистинска мисла, а
другата е мошне често без никакво сомнение за измамата што ѝ се спроведува.
Да му се зборува вистината на Турчин под какви било околности, дури и кога
нема очигледен ќар од лагата ниту, пак, опасност од искреноста, би покажало
3 Бесполезна позиција, која вреди многу за оној што ја поседува, заб. Д.П.
4 Дури и на воените офицери ретко им се дозволува да поднесуваат оставка од своите чинови. Од

нив се очекува да бидат војници и ништо повеќе, а доколку по некаков случај им припаѓаат на
сомнителните народности, особено ако се Албанци, може да се случи тие бесполезно да молат од
година в година за дозвола да ги посетат своите поседи во своите родни земји. Тие се, фактички,
прогоненици во самата Империја.
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во месниот христијанин доза на невообичаеност, која речиси би се свела на
оригинален гениј. Постојат концепции во умот на домородниот христијанин
кои никаква вештина на толкувачот не може да ги преведе на турски.
Системот на централизација, каков што постои во Македонија, е итро
осмислен за да се спречи растот на какво било локално мислење и да се држи
под контрола развитокот на националната самосвест. Самиот термин
Македонија е бунтовнички и не постои административна област што
соодветствува ниту со современата Македонија на бугарските бунтовници
ниту со античката Македонија на Грците. Македонија останува проколната
помеѓу три вилаети5, кои не соодветствуваат со никаква природна народносна
или географска поделба. Бугарите се добро застапени во сите три македонски
вилаети, но во секој вилает вешто е произведена контратежа. Србите и
Албанците се бројни на североистокот (Ускуб). Грците се добро застапени во
Солунскиот вилает. Грците и Албанците ги урамнотежуваат Бугарите во
Монастирскиот вилает. Производот на ова е тоа што никоја од народностите
не преовладува над другите и никоја од провинциите не се здобива со
национален карактер. Природниот аранжман би бил Грците, Сервијанците и
Албанците да се распоредат во сопствени купи и да се остават Бугарите да го
заземат централното и источното подрачје; но, тоа би било во судир со
водечкиот принцип на турската државност, Divide et Impera. Истиот план е
уште поефективно спроведен во ерменските области на азиска Турција.
Системот си има вградено механизам за урамнотежување, при што секоја
пројава на жизненост од страна на една или друга народност, автоматски
станува сигнал за дарување на привилегии на ривалската народност. Кога
Грција ѝ објави војна на Турција во 1897 година, Бугарите одеднаш добија
дозвола да основаат низа нови епархии. Кога Бугарите се кренаа во 1903
година, Србите, Власите и, до извесна мера, Грците беа преплавени со државни
привилегии.
Бирократијата го достигна својот зенит пред една генерација, кога
либералниот Мидхат Паша, играјќи ја улогата на квазицар, собори двајца
султани и му наметна устав на младиот Абдул Хамид. Демократскиот устав на
Мидхат можеби беше или не беше искрено замислена реформа, но барем во
едно тој беше искрен – тој се залагаше за одговорна управа, настојуваше да го
заузда каприцот на султаните и, иако Турција сѐ уште остана деспотизам под
негово раководство, немаше да биде автократија потчинета на личната желба
5 Поимот „вилает“ може да се преведе како провинција. Неговиот губернатор се нарекува валија и

го поседува чинот паша (еднаков на воен генерал). Во европска Турција постојат шест вилаети –
двата на запад се албански, Јанина (Епир) и Скадар. Трите во центарот се делумно македонски –
Солун, Монастир и Ускуб. На истокот лежи Адрианопол. Константинопол оформува посебна
област. Големите вилаети се поделени на два до три санџаци, чиј губернатор се назива мутесариф,
кој исто така е еднаков на паша. Потоа доаѓа казата (оддел), управувана од кајмакам (префект), кој
има ранг на бег и е еднаков на воен полковник. Најмалата единица е нахија (околија), и се
управува од муклир (потпрефект).
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на неотстранлив тиранин. Мидхат беше протеран во егзил и оставен да умре
во арапски затвор. Работата на Решиди и Фуади беше дополнително
сублимирана во хамиданскиот систем на денешницата. Администрацијата,
веќе централизирана во Константинопол, дополнително беше
сконцентрирана во дворецот. Портата е немоќен остаток, а министрите ентитети чии должности се извршуваат над нивните глави од страна на
султанот и неговите миленици. Телеграфските жици што завршуваа кај
Портата, сега водат до Јилдиз Киоск, а раководителите на Турција повеќе не се
такви, релативно здраворазумни и компетентни луѓе, како великите везири
од средината на минатиот век, туку фанатици, дворјани и шпиони што се
здобиле со довербата на деспотот. Турција има трудољубив султан и неговите
работливи доблести и сеопфатната предаденост, сплотени со интелигенцијата
и темпераментот, кои се на милоста на неговите стравови, станаа проклетство
и пропаст за сложениот систем што зависи од нив. Администрацијата е
изрешетана од шпиони што ја уживаат довербата на Јилдиз Киоск и теророт
што можат да го предизвикаат овие штетници уште повеќе ја парализира
енергијата и иницијативата на провинциските власти. На претензиите и
авторитетот на дворецот, здравиот разум не наметнува ограничувања.
Распоредот и маневрите на турските војски за време на Руско-турската војна
не беа диригирани од генералите на бојното поле, туку од царскиот аматер и
неговиот дворец во Константинопол. Во персоналот на секој валија и секој
генерал има по некој потчинет што ја ужива милоста на дворецот, чија улога е,
фактички, да го шпионира својот претпоставен. Набргу станува познато во
официјалните кругови кој е овој опасен поединец и тој набргу добива поголем
авторитет одошто неговиот претпоставен началник. Имам слушнато дека
имало некој помлад офицер во персоналот на Едхем Паша, врховниот
командант на армијата што ја изврши инвазијата на Тесалија во 1897 година,
чии телеграми до палатата добивале предност над депешите на
фелдмаршалот. Понекогаш палатата ги ползува љубоморите што секогаш
постојат меѓу цивилните и воените служби. Полковникот под чија команда е
гарнизонот директно ѝ телеграфира на палатата за несоодветното поведение
на цивилниот кајмакам, обвинувајќи го, на пример, дека готви завера со
месниот владика, осудувајќи го како албански патриот или укажувајќи дека е
неспособен и несоодветен. Меѓутоа, само по политичките прашања оваа
активна шпионажа се има претворено во систем. Зашто, навистина, ниту
Јилдиз ниту, пак, бирократијата не ги интересира ништо друго. Во сето она
што допира до економските прашања на областа, спроведувањето на правдата
или секојдневните работи на полицијата, провинцијалниот службеник може
да мрси и да мати како што сака. Добросостојбата на неговиот народ не е
преокупација што го обременува Абдул Хамид. Карактерот на турскиот
функционер како последица е прашање од второстепена важност. Добар
префект или гувернер може да го направи своето присуство забележително
главно преку апстиненција од активна или злонамерна тиранија. Може да
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обесштети неколку индивидуални случаи на неправда. Може да го заузда
влијанието на неколкумина месни фанатици, чиј занает е насилството и чиј
сон е масакрот. Но, доколку со декрет е нареден прогон на една или на друга
христијанска народност, тогаш тој мора да ги следи наредбите исто како и
секој друг чиновник окован за бирократското тркало. Да врши позитивни
дела е напросто надвор од рамките на неговите способности и средства. Тој
нема суфицит ниту дискреција за трошење на постојните фондови. Тој не
може, да речеме, да ги поправа патиштата, да ги реформира методите за јавна
побарувачка, ниту да ја цивилизира полицијата и судовите. Во секоја
непредвидлива околност тој мора да следи детални упатства и во
најургентните кризи неговото единствено решение за дилема е само
одолговлекувањето. Тој мора да чека дури да проговори телеграфот 6. На добро
запознаените им се смешни предлозите за именување на чесни службеници
како лек за турското лошо управување. Само сечењето на телеграфските жици
кон Константинопол е единственото радикално решение.
b.

Дубиозните придобивки на европското влијание:
површинските имитации на цивилизација

Додека ткаенината на турската држава длабоко се има променето однатре за
време на минатиот век, притисоците од Европа, исто така, сѐ повеќе се
чувствуваат. Производот не е среќен. Извесна доза бегло познавање на
францускиот јазик сега се очекува од образуваниот Турчин. Ова е за
разговорни потреби, не за студирање. Цензурата дозволува мал број книги,
освен оние од повулгарен вид, и само најповршните концепции за западната
култура се провлекуваат преку чудниот речник на неасимилираните идеи. Но,
на некој нејасен начин бирократијата разбрала дека постојат извесни
институции што се темелно туѓи на нивната цивилизација кај Големите сили,
и за целосно свои цели се има обидено да ги имитира. На сила во моментов е
модернизиран законски систем што се обидува да направи компромис меѓу
Code Napoléon и Коранот. Министерствата во Константинопол конечно ги
повторуваат имињата што му се познати на Западот. Воспоставено е дури и
Министерство за рудници и шуми, чии службеници се во внатрешноста за
државата. Недостасуваат само рудниците и шумите. Рудите изобилуваат во
Македонија и Албанија, но во отсуство на патишта, безбедност и правда, тие
не можат рентабилно да се обработуваат. Шумите се она што козите и
6 Моќта на телеграфот во Турција за првпат ми стана јасна по масакарот на Кандија [Крит, заб.

Д.П.] во 1898 година, кога христијанскиот кварт на еден напреден град беше уништен од страна на
толпа во соучество на војската и извесен број припадници на англискиот гарнизон беа стрелани.
Подоцна разбрав од директорот на телеграфската служба во Канеа (Шкот) дека три часа, додека
траеле борбите и масакрот, Исмаил Бег, извршниот гувернер на Крит, ја запоседнал канцеларијата
на телеграфската служба во Канеа и одржувал непрекинат контакт со Етем Паша од Кандија, и на
тој начин управувал со секој детаљ од настанот.
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горачите на ќумур ги имаат направено, а доколку Турците имаа некаква
политика кон нив, тоа е да ги уништат, бидејќи претставуваат опасни
засолништа за разбојници и бунтовници. Но, инспекторите на ова
министерство се насекаде. Тоа претставува извонреден изговор за множење
на бироата од кои корист добива владејачката каста. Ваквото имитирање на
Западот се протега дури и до присвојување на чисто хуманитарни институции.
Секој град во Турција има општински доктор, чија должност е да се грижи за
јавното здравје и бесплатно да ги посетува сиромавите. Но, тој обично е
дипломец на Константинопол, а платата секогаш му доцни. Исто така, има и
воени доктори, кои се во состав на секој баталјон. Има еден ваков во Охрида,
но бидејќи хирургијата е единствената гранка на неговата професија во која
тој не е вешт, ранетите војници ги негува локален местач на коски, кој порано
имаше дуќан за масло и свеќи. Оваа комична недоследност во имитирањето на
Европа резултира единствено со предизвикување забуна кај службеничката
класа, оптоварување на благајната и оттргнување на вниманието на Владата
од поскромните дејности, кои се помалку безнадежно надвор од рамките на
нејзината компетенција, и на тој начин, на нормалната атмосфера на
ориентална корупција и интрига, ѝ се додава неопислив елемент на измама и
невистина. Можеби е полезно да дадам илустративен пример.
Рано во декември 1903 година заминав за Касторија [Костур, заб. Д.П.] за да
утврдам колкави и какви олеснителни мерки ќе бидат потребни за
опожарените и опустошени села на густо населената бугарска област околу
овој грчко-турски центар. Турците и Грците беа еднакво незаинтересирани.
Затворени во стариот град, изолирани среде неговото езеро, тие беа сосема
минимално информирани, а уште помалку засегнати за мизеријата надвор од
нивните граници. Одејќи на обиколка на селата, првин пристигнав во Апоскеп,
на едвај три милји од градот. Речиси секоја куќа, со исклучок на пет или шест,
беше изгорена, а кај селаните несомнено имаше чувство на беда, зараза и смрт.
Побарав да ги видам попот, даскалот и поглаварот, но ми беше речено дека
сите тројца починале во изминатите две седмици. Понатамошната истрага,
семејство по семејство, покажа дека по враќањето од горите по востанието,
речиси секое домаќинство загубило припадник од заразна болест и речиси во
секое од бедните засолништа што ги кренале селаните помеѓу јагленосаните
урнатини од нивните домови, по едно лице сѐ уште лежеше болно. Болеста
што преовладуваше беше еден вид малигна инфлуенција, чии симптоми беа
слични на тифус. Дали ги посетил општинскиот доктор? Да, еднаш кога
минувал по главниот пат, селаните го убедиле да слезе. Не направил ништо и
повеќе не се вратил. Продолжив на мојата обиколка и јавајќи наидов на уште
четири села погоре во планините (Поздивишта, Черешништа и двете
Дреновки). Уште пред првото да ми дојде на видик, еден селанец што
работеше на нива, на глетката на Европеец како јава на коњ, дотрча да ме
пресретне и ме праша да не сум случајно доктор. Неговото дете било заболено
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од сипаници. Во селото немаше друга тема на разговор. И тука речиси секое
домаќинство си имаше пациент, а децата трчаа по сокаците додека кожата им
се лупеше од лицата. Стариот свештеник изгубено ги прелистуваше списоците
на умрените, но задачата за броење на починатите бараше време. Во другите
села преовладуваа истите услови. Немаше лекар, ниту изолација, ниту
соодветна храна, а болните лежеа офкајќи, покриени со валкани ќебиња, на
влажни земјени подови под протечени импровизирани сламени покриви,
закачени попреку јагленосани ѕидови што се распаѓаа. Изгледите беа
запрепастувачки, а речиси неизбежна изгледаше епидемијата низ целата
гладна провинција. Кога се вратив во Касторија, го посетив префектот
(кајмакам) и општинскиот доктор. И обајцата се колнеа дека се незапознаени
за епидемијата што беснееше пред нивните порти цели три недели. Добив
дозвола од префектот да ангажирам доктор во име на Фондот за помош и да
организирам болница. Набргу најдовме локал и телеграма од г. Грејвс, нашиот
генерален конзул во Солун, кој донесе навремено ветување за помош и
медицинска нега од Сестрите на Сент Винсент де Пол.
Но, епидемијата сѐ уште беше присутен проблем и во зол миг му испратив
телеграма на Хилми Паша во Монастир, со предлог да се постави обрач околу
заболените села. Ова се покажа како ужасна инспирација, зашто содржеше
имплицитна критика на империјалната влада. Одговорот беше одлучен и
карактеристичен. Владата, во својата бескрајна нега за своите поданици, ќе
стори сѐ што е потребно, дури ќе основа и болница, и затоа нема да има
потреба од нашата болница. За време на сите векови кога Турците владееја со
Касторија, никогаш не им паднало на ум таму да основаат болница. Мотивот
беше, очигледно, да се попречи нашата работа. Болниците во Турција се
посебно опасен вид политичка пропаганда и затоа за да се основа болница
потребно е да се купи империјален ферман од Константинопол, процес што
бара банкар, амбасадор и вешт посредник. Побрзав до Монастир и се сретнав
лично со пашата. Кога му објаснив дека е болницата завршена работа, дека
имаме изнајмено зграда и ангажирано доктор и дека оваа ужасна институција
ќе биде само привремена, тој неволно даде согласност, но под услов да го
избегнеме опасниот збор „болница“ и свесно да се обврземе да се служиме
само со зборот „амбуланта“. Но, што се однесуваше до работата по селата, тој
беше категоричен. Тука сѐ ќе биде завршено од страна на Владата и висок
турски медицински офицер со чин полковник, Фуад Бег, беше испратен со
молскавична брзина во Касторија. Се вратив две недели подоцна. Нашата
„амбуланта“ беше во работна состојба под раководството на Сестрите од
Солун. Амбулантата што ја организиравме во Апосекеп беше предадена на
турските санитарни власти. Фуад Бег дошол и си заминал, но мутесарифот
(губернатор) на Корица, паша по ранг, ги надгледуваше работите на самото
место. Оваа возвишено лице нѐ прими во придружба на општинскиот доктор
во својата работна просторија и следуваше поучен разговор. Стриктен воен
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кордон, ме увери тој, бил распореден околу заразените села, така што жива
душа не можела ниту да влезе ниту да излезе. Селата биле целосно изолирани.
Епидемијата, изјави Фауд Бег, речиси целосно поминала, а докторот успеал да
најде само шестмина пациенти за болницата во Апоскеп. „Како се тие?“ – „Фала
му на Господ, мошне добро, освен едно мило момче, кое најверојатно ќе
умре.“ (Насолзен беше гласот на докторот.) Една од Сестрите нестрпливо
сакаше да ги минува попладнињата во болницата, доколку дозволи пашата.
Пашата се насмевна и кимна со главата, но докторот строго приговори дека
таа може да ја пренесе заразата преку неговиот скапоцен кордон.
„Но“, реков, „ова сигурно се однесува и на Вашите посети?“
„Јас никогаш не одам лично.“
„Па, кој се грижи за пациентите?“
„Еден медицински брат.“
„Од каде е тој, од Монастир?“
„Не, мештанин е од селото.“
Утредента, со доза страв од непробојниот кордон, заминав за Апоскеп да го
надгледувам делењето помош. Немав намера да ја посетувам болницата.
Кордонот беше невообичаено невидлив, а кога влегов во дворот на болницата
видов жени и деца од селото како влегуваат и излегуваат. Ги прашав дали се
дел од болничкиот персонал. Тие ме погледнаа бледо. За првпат слушаа за
болница. Влегов во болницата и видов дека е место населено со вообичаените
бегалски семејства. Меѓутоа, една соба беше празна, а на подот лежеа шест
минијатурни душеци. Тоа беше болницата. Пациентите беа мит, кордонот
беше мит, медицинскиот брат беше мит, а малото момче што умирало исто
така било мит. Подоцна истиот ден пристигнаа депутати од четирите села
заболени со сипаници да ги земат ќебињата што им ги бевме ветиле. Ги
прашавме како успеале да го ескивираат воениот кордон. За првпат слушаа за
постоење на некаков кордон.
Неколку дена подоцна повторно бев во Монастир. Овој пат решив да молчам.
Но, Хилми Паша, позлувајќи го мигот кога неговата сала за приеми беше добро
наполнета со разни посетители, вклучително и двајца други Европејци,
нашироко почна да објаснува што сѐ сторил за справување со епидемијата и
ми се сврти за потврда. Го ислуша мојот рапорт мрачно, со натегнат напор ми
се заблагодари за придонесот и вети дека ќе го прати Фуад Бег назад во
областа и дека ќе го разреши општинскиот доктор. Од тој миг нашата
болница, впрочем, сета наша работа во Касторија, стана предмет на
систематски прогон, поттикнат, вредно е да се истакне, од страна на грчкиот
архиепископ. Во повеќе наврати беа испраќани декрети со кои се наредуваше
затворање на нашата болница, а еднаш беше испратен дури и полицаец да ги
избрка пациентите. Фуад Бег сега стана постојана појава во Касторија и со
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помошта на способен грчки доктор конечно воспостави турска болница од
мал размер. Единствениот проблем беше што никој од селаните не се
осмелуваше да ѝ се приближи, а на нашите препораки да ја посетуваат
болницата, тие секогаш одговараа дека е објектот, напросто, затвор. Впрочем,
од прв до последен, болницата имала сѐ на сѐ пет или шест пациенти, кои биле
на сила грабнати на влезот во градот кога биле на пат кон нашата болница.
Пациентите што доаѓаа кај нас, при нивното заминување на неколку наврати
беа претресувани и свирепо тепани од страна на војниците и полицијата. На
нашиот доктор првин му беше забрането да прави обиколки по селата, а потоа
неволно му беше дозволено, по конзуларна поплака, да ги врши обиколките
во придружба на Фуад Бег. Овој господин не се противеше на работата, зашто
му беше исплаќан екстравагантен патен надомест за секоја помината милја.
Неговата функција беше, секако, примарната должност на секој турски
службеник – да шпионира. Но, тој беше еднакво неспособен во оваа должност
како што беше и за докторувањето, бидејќи апсолутно не познаваше ниту
еден од јазиците на земјата, бугарскиот и грчкиот. Неговата лингвистичка
опрема во прилог на турскиот беа можеби неколку стотини зборови
француски, а, бидејќи турскиот не е јазик што е присвоен од пишувачите на
медицинската литература, изворите на неговата наука и мотивите за
неговото унапредување беа извесна мистерија. Општинскиот доктор, чија
плата доцнеше седумнаесет месеци, не беше разрешен – оти тоа би донело
премногу среќа за пациентите. Лејди Томпсон, која во меѓувреме беше
пристигнала од Англија да го преземе раководството со хуманитарната помош
во Касториската област, беше опкружена со униформирани шпиони, кои
везден седеа по ходниците на нејзината резиденција и инсистираа да ја
придружуваат дури и кога одеше од чисто здравствени причини да весла на
езерото. Нашите запечатени писма беа отворани во поштата, а едно од нив
беше видено од страна на еден мој пријател Грк во посед на грчкиот
архиепископ. Од почеток до крај, епизодата беше сложена лекција за турските
сфаќања на државното уредување. Нивната апсолутна негрижа за јавната
хигиена е нормална состојба. Соочени наеднаш со европските стандарди,
некомпетентната административна машинерија за глумење цивилизација
стапува на сила. Ова резултира во шарлатанерија и невистина, чија жртва
беше и самиот строг бирократ Хамли Паша. Но, толку е лабава дисциплината,
дури и во реформирана Македонија, што ниту еден од виновните службеници
не се казнува или разрешува; напротив, тие успеваат да заработат пари преку
шпионажа. А, шпионите се еднакво бесполезни како и имитаторите на
цивилизација и, и покрај сета нивна активност, нивните претпоставени
остануваат незапознаени со вистината за случувањата во внатрешноста.
Народните љубомори избиваат на површина, а Турците ревносно ја фрлаат
својата поддршка на скандалозната грчка интрига. Бедна хуманитарна фарса
завршува во излив на чиста бруталност. Сомнежот од некаков политички
мотив лежи вкоренет во секој ум и Грците, Турците и Европејците се движат
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низ магла од измами и лаги во атмосфера затруена од етничка нетрпеливост и
пропаганда.
***
Неефективното мешање на Силите
Во однос на успешното наметнување врз Турците на привидна претензија на
цивилизација по Кримската војна, европското влијание придонесе кон
заслабувања и нарушувања. Тоа имаше друго и позначајно дејство со тоа што
за поданиците на цивилизираните Сили создаде држава во држава. Потеклото
на овој понижувачки систем датира од византиската доба, кога им било
дозволувано на џеновските и венецијанските трговци да оформуваат колонии
во сопствени квартови на Константинопол и да ги уживаат привилегиите на
автономна самоуправа. Овие привилегии, кои биле високо вреднувани од
„френските“ трговци, биле засновани на низа спогодби, кои со текот на
времето станаа познати како „капитулации“. Тие биле продолжени од страна
на Турците, кои немале намера да се натпреваруваат со италијанската
трговија во време кога ниту се плашеле ниту го почитувале Западот и
веројатно добро им доаѓала можноста да ги воскренат „Латините“ на сметка
на Грците. Како што Холанѓаните и Англичаните развија трговски односи со
Турција, овие привилегии постепено им станале достапни на сите христијани
што не се отомански поданици. Не биле доследно следени, како што може да
се види од конзуларните архиви од седумнаесеттиот век, кога англиската
компанија „Левант“ присвоила скромно поведение спрема Великиот Сињор,
бранејќи ги своите права со мито, а не со оружје и никогаш не сонувала да
посегне по морнаричка интервенција, како што денес го прават тоа Големите
сили, дури и кога нејзините агенти биле јавно посрамувани и држени како
заложници. Современиот однос кон Турција се заснова на турската слабост и
турските порази и тој факт е соодветно разбран од муслиманското мнение.
Заштитен од неговото знаме, потчинет само на јурисдикцијата на неговиот
конзул, Европеецот во Турција е целосно независен од турската власт. Тој е
апсолутно имун од директни даноци и, и покрај тоа што тој е единствениот во
државата кој ужива безбедност за животот и поседот, само тој не плаќа ништо
за да ја ужива таа привилегија. Неговата влада му помага во обезбедувањето
„отстапки“. Во конзуларните судови наоѓа не само чесен туку, за жал,
понекогаш и пристрасен трибунал. Последиците на дипломатските спорови,
со армадата во заднина, се толку обременителни што Турците често брзо
креваат раце кога е во прашање Европеец. Тој може да печали каде што
мештанин, било муслиман или христијанин, пропаѓа под притисокот на
арачот и нечесноста на турските судови. Тој целосно ги ползува своите
привилегии, а дури и често ги злоупотребува. Дотолку повеќе што
меѓународните финансии по Руско-турската војна ги претворија турското
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понижение и дипломатска немоќ во можности за цедење постојани и
значителни приходи од банкротираната анархија. Железниците, тутунскиот
монопол и јавниот долг се најзначајните развитија на оваа практика. Истиот
систем преовладува во Кина и таму, како што има покажано сер Роберт Харт, ја
предизвика Боксерската буна. Пред цивилизацијата да ја уништи гнилата
империја, таа првин ја експлоатира. Тешко е да се преувеличат чувствата на
деградација и неправда што користољубива Европа ги предизвикува во
турскиот ум. Оваа иритација често не може да се покаже врз светите
Европејци, но, како и во Кина, домородниот христијанин, во задоволителна
доза, обезбедува прифатлива замена. За лицемерието и бесполезноста на
хуманитарната страна на европскиот ангажман во Турција, едвај вреди да се
зборува. Дипломатските неуспеси во оваа насока сега се секојдневние. Ја
видовме француската флота како плови до Митилен за да ги наплати
долговите на двајца лихвари, но ниту еден брононосец не мрдна за двете
години ерменска агонија7. И Турците го гледаат сето тоа. Тие едвај може да се
обвинуваат доколку не веруваат дека Европа настапува без интерес кога
протестира против масакрите и урнисувањето. Нам ни се чини дека при
ваквото размислување недостасува суптилност. Токму поради нашата
незаинтересираност, ние се задоволуваме со пасивност. Но, Турците се смеат
на нашите исповеди за хуманост и одговараат дека, доколку воопшто се
грижиме за судбината на нивните христијански поданици, тоа е поради тоа
што ги сметаме за наши инструменти и слуги на нашата политика. Зад
Ерменците тие ја гледаат Англија, зад Словените – Русија. Тие не им се
препуштаат на ексцесите исклучиво како производ на нивниот фанатизам.
Туку, тоа е повеќе бидејќи сакаат да им се одмаздат на беспомошните
сојузници и напуштени протежеа на Европа за стравот и понижувањето што
Големите сили ги инспирираат во нив. Често се вели дека симпатиите и
бодрењето, кои хуманите организации на Англија и Франција ги
демонстрираат кон нелојалните христијански народности во Турција е она
што ги предизвикува масакрите. Неефективната, но површинска заштита што
ја даваат разните конзулати е далеку попотентна причина. Турчинот нема
мечта и е лошо информиран. Неговите весници, ригидно цензурирани, не му
соопштуваат за тоа кога се одржуваат масовни прогрчки или проерменски
собири во „Сент Џемс Хол“. Но, тој ги гледа со сопствени очи дворовите на
конзулатите полни со луѓе што поднесуваат петиции и жалители, негови
вазални поданици, кои стојат таму под европско знаме, на суверена почва, да
ги изгукуваат своите поплаки и обвиненија против него на сочувствителни
туѓински уши. Понекогаш се обидувам да замислам, наспроти една таква
глетка, како би се чувствувал просечниот Англичанец или францускиот
7 Споредете ја, исто така, и нашата интервеција на Крит. Не направивме ништо ефективно и покрај

повторените масакри врз домородните христијани. Кога нашите трупи беа стрелани и нашиот
конзул убиен, тогаш ги избркавме Турците.
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националист доколку такви дејства се одвиваат во Лондон или во Париз.
Огништата на Смитфилд сѐ уште ќе тлееја доколку ние бевме принудени да
трпиме таков третман на наша земја и Сент Бартоломеј ќе беше современа
институција.
Ми се чини дека не е екстравагантен заклучок доколку предложам дека
слабата, но иритирачка европска интервенција има предизвикано повеќе мака
за месните христијани одошто има спречено. Овој систем не е повремен ниту,
пак, е ограничен на големи и сериозни кризи. Се следи секојдневно во
внатрешноста; и во такви места како Монастир и Ускуб, каде што се ретки
поданиците на Силите, конзулатите се одржуваат чисто за сослушување
поплаки, кои тие се безмоќни да ги удоволат. Во некои насоки тие се успешни.
Ноторно е, на пример, дека повеќето, ако не сите, бугарски попови и нивните
ѓакони се вмешани повеќе или помалку директно и повеќе или помалку
доброволно во бунтовничките активности на Македонскиот комитет. Ова на
Турците им е добро познато, но тие никогаш не се осмелуваат да им направат
нешто повеќе на свештениците одошто да ги стават во привремен куќен
притвор. Во еден македонски град бев во добри односи со попот, неговиот
секретар и со турскиот префект. Еднаш префектот во најситен детаљ ми ги
објасни точните нијанси на револуционерните заложби, кои ги беа присвоиле
попот и ѓаконот. Свештеникот бил русофил и панславист. Секретарот, тврд
македонски националист, прилично сомничав спрема Бугарија и сосема
непријателски настроен кон Русија. Описот беше добар и точен. Но, знаејќи го
ова и знаејќи ги отворените методи до кои водат ваквите мненија, префектот
сѐ уште мора да го прима владиката на неговиот совет и да го удостојува со
помпезна и церемонијална љубезност. Зошто? Затоа што Силите, особено
Русија, го одржуваат на неговата позиција и секој обид од страна на турските
власти да го казнат или да го отстранат би предизвикал сериозни
дипломатски активности. Ова не е хуманитарна интервенција. Нема да има
ништо нехумано доколку се отстрани владиката. Од друга страна, кога истиот
префект го наполни својот гнасен затвор со селанки приведени под лажни
обвиненија дека се опасни револуционерки, ниту една амбасада не мрдна со
прст да се ослободат. Оваа интервенција е политичка. Во практиката, а можеби
и во намерата, нејзиниот единствен производ е да се заслабнат Турците, да им
се подрие нивната самопочит и да се забрза денот кога скапаното овошје ќе
падне во устите на заинтересираните Сили. Бев присутен еден ден во
приемната сала на Хилми Паша во Ускуб, кога вршителот на должност руски
конзул, припадник на персоналот на амбасадата, дојде во службена посета.
Тогаш беше мај 1903 година, три месеци пред општото македонско востание.
Машинеријата на „реформите“ беше во полн замав. Пашата седеше среде
простирка од документи. Неговите помошници одеа натаму-наваму обуени во
нивните чорапи, чекорејќи како мачки и носејќи налози и депеши. Доволно
беше да се чуе штракањето на телеграфот за да се почувствува движењето на
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бирократската машинерија. Големиот човек пишуваше наредби во дланката
додека зборуваше и ги прекинуваше разговорите кои ги водеше во интервали
од по неколку минути за да нафрли некаков телеграфски гром. Конечно,
Русинот стаса на ред. Беше дојден да протестира против масовните апсења на
осомничени револуционери, кои пашата ги спроведуваше низ цела
Македонија. Навистина тоа беше право царување на теророт, но колку и да
биле масовни апсењата, чисто се сомневам дека дури и зол Турчин може да
направи многу грешки. Бугарското движење е народна завера и тешко е да се
најдат во цела Македонија стотина Бугари што не придонеле, волно или
неволно, кон неговите цели. Но, Русинот не признава такви образложенија. Да
се уапси човек на основа на просто сомнение било нелиберално. Да се задржи
во затвор без судење било неуставно. Да се предложи да се протераат главите
на движењето по пат на административен декрет, како што стори Хилми
Паша, било спротивно на човековите права. Русинот беше јурист од извесна
величина. Неговите пледоајеа беа елоквентни и трогателни, и штета беше
единствено што говорот не беше изложен за ушите на покојниот мисје Плев.
Хилми Паша беше премногу учтив или премногу неук за да ја употреби
очигледната tu quoque одбрана. Расправата, впрочем, беше само дипломатско
заобиколување на нешто многу поконкретно – нешто околу доцнењето во
исплатата на обесштетувањето за Руско-турската војна или за маневрите на
Црноморската флота. Резултатот беше што осомничените лидери не беа
прогонети, туку ослободени. Тие се вратија во своите села. Три месеци работеа
тивко и на назначениот ден Македонија се крена на нога. Ова руско дело8 ќе
беше одбранливо доколку беше доследно. Да се овозможи револуција со такви
методи би било релативно морална политика, доколку тоа значеше дека
востаниците треба да ја постигнат својата ослободителна цел. Меѓутоа, Русија
немаше таква намера. Таа ја ползуваше револуцијата и – барем индиректно –
ја поттикнуваше, само за да ја ослаби Турција. А, тоа е, впрочем, целосниот
производ на европската интервенција по Берлинскиот договор. Христијаните
не се подобро ситуирани сега, туку полошо, затоа што нивниот угнетувач е
слаб и постојано се потсетува на неговата слабост, тој е лут, сомничав, и
исплашен и – секогаш потврден во неговите сомнежи. Знаејќи дека Турчинот
не може да управува, Европа му дозволува да управува, а му ја прави задачата
невозможна.
c.

Турскиот систем на господарување: Ограничената идеја за државност

Би било грешка да се задржуваме премногу долго на промените во ткивото и
условите на турската држава што ги донесе еден век, колку и да се значајни.
Турската идеја за држава останува она што отсекогаш била и духот на
администрацијата не бил променет ниту од нејзините државници и суверени
8 Русија беше предводникот, но ја имаше поддршката на повеќето, ако не и на сите други сили.
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ниту, пак, од влијанијата и притисоците на Европа. Турците никогаш не ја
загубија својата традиција за освојување. Во срцето тие сѐ уште се
предаторско и номадско племе, кое воспоставило установена влада само
поради потребата да се продолжи и да се зачува царството. Тие ја гледаат
својата земја помалку како дом, а повеќе како феуд од кој очекуваат да влечат
арач. Нејзиното население не е граѓани, туку поданици. Се нема развиено
чувството на заедничка судбина во нивните умови, со кое би можеле да ја
премостат оваа изолација или да ги сплотат завојуваните племиња во грижа
за заедничката држава. И, впрочем, турската идеја за државност е толку
празна, толку негативна и толку неверојатно примитивна, што нема место за
развитокот на такви заеднички интереси. Во првобитното битие на турската
држава каква што постоеше пред површинските и неискрени мајмунлаци на
западните народи за време на изминатата генерација, немаше простор ниту за
граѓанско право, да не зборуваме за такви компаративно модерни функции на
државата како грижата за образованието. Секоја црква си имаше свој
канонски закон според кој ги решаваше споровите во редовите на своите
припадници. Што се однесува до полицијата, секое село најмуваше свои
чувари; додека образованието беше и сѐ уште останува грижа на црквите.
Регуларната војска и жандармерија беа засегнати не толку со одржувањето на
редот и мирот колку што беа засегнати со одржувањето на системот на
господарувањето. Доколку некоја народност се побунуваше или некое село
беше непокорно, доколку разбојник се закануваше да се претвори во патриот,
тогаш тие имаа должност. Но, со обичниот неполитички криминал и
насилство, тие беа еднакво малку засегнти како и со цивилните
недоразбирања. Државата можеби пројави интерес во патиштата и
железниците, но само доколку тие имаа стратегиско значење. Тоа беа рамките
на старата турска држава и, во практиката, и покрај формалните новини, тие
сѐ уште остануваа на сила. Данокот е арач, полицијата е гарнизон,
администрацијата постои само колку да го одржува авторитетот на
владејачката каста. Не постојат поими во англискиот јазик со кои овој систем
може адекватно да се опише, зашто бледите аналогии во рамките на нашето
искуство не ја изразуваат смислата за нешто толку монструозно.
„Господарувањето“ оформено пред католичката еманципација од страна на
англискиот „гарнизон“ во Ирска ни од далеку не му наликува, затоа што
англиското малцинство, колку и да било нетолерантно и ексклузивно во
своите најлоши мигови, ги донело со себе традициите за ред и цивилен
поредок. Иако им ги ускрателе сите политички и одредени граѓански права на
покореното мнозинство, тие, сепак, ја одржале државата како организација
наменета за заштита на поединецот граѓанин, без разлика на неговата
народност или вера. Кај Турците државата е само апарат наменет за
овековечување на воениот плен.
Народност и вероисповед
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Господарувањето се заснова, меѓутоа, не на народност, туку на вероисповед.
Сосема малку припадници на владејачката каста се вистински потомци на
освојувачки Турци Османлии. Впрочем, тие се, главно, потурчени Словени или
Албанци, кои ги присвоиле традициите на освојувањето, му го ставиле своето
оружје на услуга на освојувачот и ги собрале наградите и привилегиите на
далечниот триумф. Духот на оваа господарување се отсликува најчисто во
непишаниот закон дека христијанин не може да има директна извршна
команда врз муслиман, било во цивилно или во воено својство. Во
„реформираната“ македонска жандармерија можат да се најдат припадници од
домородното христијанско потекло, но нема такви кај офицерите. Можат да се
најдат христијани меѓу амбасадорите во дипломатската служба, кои го
уживаат чинот на паша, а Ерменец е, впрочем, и началник на одделот за
цивилни списоци. Но, нема христијански валии или кајмаками (губернатори и
префекти). Во една од неодамнешните „реформи“ започнати по ерменските
масакри, султанот оформи гарнитура од домородни христијански помошници
или вештаци чиј ранг треба да биде веднаш под тој на валиите, со цел да ги
советуваат и да ја контролираат нивната работа. Нив Турците ги нарекуваат
„добро-ефендим“, чија функција е да потврдуваат дека сѐ што мислат нивните
господари е добро. Запознав еден лукав стар левантски католик, кој
извршуваше ваква должност во Ускуб. Животот го минуваше мошне удобно
меѓу својот дом и хотелот што служеше како клуб. Никогаш не го видов во
конакот (владина зграда), а кога валијата беше отсутен, не беше тој, туку еден
мошне пониско рангиран Турчин, кој постапуваше како заменик-губернатор.
Неговиот колега во Монастир по неколкумесечно навремено присуство во
бирото, конечно почна да го закачува својот печат на шајка на ѕидот над
работната маса, минувајќи си ги деновите дома – притоа, наоѓајќи пригоден
аранжман што му дозволува да каже „да“ од далечина онолку пати колку што е
потребно, без неволјата да седи напразно на својот стол. Не е поинаку ниту со
Европејците во турска служба. Вон дер Голц Паша, способниот Германец што ја
организираше модерната турска армија, никогаш не уживаше ниту привид на
извршна команда. Кога се пензионира, облиен од благодарноста на султанот,
забележа пред еден мој пријател: „Сите овие години никогаш не уживав
поголем авторитет од најобичен потполковник ниту, пак, имав право да
ставам непослушен питомец ниту еден час во затвор. А, бев империјален
маршал.“ Против тврдоглавата традиција сите европски напори за реформа
пропаднаа, а кога под актуелната австро-руска реформска шема беше
предложено да се постават европски офицери во извршна контрола на
македонската жандармерија, идејата пропадна, бидејќи, како што призна
искрено нашиот амбасадор, не е возможно да се стават христијани во
командни улоги на армија во која три четвртини од припадниците се
муслимани. Сентиментот под ова апсолутно правило на господарување е
тешко да се дефинира. Не е истото чувство на расна супериорност што ние го
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чувствуваме во Индија. Секако, никогаш не треба да поставиме домороден
мохамедански офицер во команда на бели трупи. Но, Турците ќе постават
негро за офицер без, притоа, да помислат дека на тој начин белите
мохамеданци се деградирани. Нивните офицерски редови се полни со Грци,
Словени и Албанци, туѓи по крв и јазик, но заколнати муслимани. Ниту, пак, е
тоа чисто религиозен сентимент. Доколку Куранот навистина им забрануваше
на муслиманите да им се потчинуваат на христијаните, тие немаше да бидат
такви верни и посветени војници какви што се во Индија и Судан. До
традицијата на освојувањето е – освојувачот е супериорен во однос на
покорениот и прашање е само на историска случајност што линијата меѓу нив
е повлечена од религијата. Турчинот чувствува, јас верувам, не дека
христијанинот е неминовно инфериорен, туку дека е, веројатно, нелојален.
Станува збор за политичка диференцијација, која е маскирана како верска
дистинкција. Тоа е истиот сентимент што во нашата земја доведе до
испитните акти и ја одложи католичката еманципација. Нашите владејачки
класи веруваа дека нонконформистите беа потенцијални и делумни
бунтовници и, сосема логично, ги исклучија од власта. Турчинот, чија
концепција за државата е теократска, изгледа построго и поверно по истиот
принцип. И, навистина, христијаните во Турција се, впрочем, она што требаше
да бидат католиците во Англија. Тие се ултрамонтани 9. Нивните идеали
лежат преку Дунавот и Јадранот. Тие не можат да се чувствуваат како
поданици на азијатскиот деспотизам. Тие ја влечат својата култура од надвор
и ги фиксираат своите надежи надвор од границите на Империјата.
Словенскиот селанин во Македонија често ја чувствува и ја изразува истата
посветеност кон Царот како најстаромодниот руски селанец. Македонскиот
Грк во срцето е поданик на кралот Јорго и е граѓанин на еленското кралство.
Неговите чувства по ова прашање се еднакво интензивни како оние на
Критјанинот. Се случи да бидам во едно изолирано селце на Крит кога
пристигна веста дека Силите му ја признале автономијата на островот. Бев
седнат со неколкумина селани и селскиот доктор, месниот мудрец, во едно
крајпатно кафуле, додека тој ги излагаше величествените вести. Селаните не
можеа да се убедат да го споделат неговиот ентузијазам.
„Што е оваа работа, автономија?“ праша еден старец.
„Па“, радосно рече докторот, „тоа значи дека наместо да ги испраќаме нашите
даноци во Атина, ќе можеме да ги трошиме ние самите.“
Селанецот размисли малку, молчалив и нерасположен. Одеднаш лицето му
светна со насмевка и чудна искра на итрина.
„Бидете сигурни“, извика тој, „ќе најдеме начин некако тајно да ги праќаме
парите во Атина!“
9 Британски поданици што заговараат врховна власт на Папата, заб. Д.П.

41

Фанатизам
На тоа чувство лесно може да му се најде паралела во Македонија, само што
Бугарите имаат поголема желба за локална независност одошто тоа беше
случај со Критјаните. Но, без разлика на народноста, очите на сите Македонци
се свртени кон Европа. Секое семејство си има свои богови. На ѕидот на една
куќа ќе најдете портрет на рускиот цар. Друга го истакнува англиското
кралско семејство. Трета го чествува кралот на Грција или кралот на Сервија.
Четврта ја полага својата доверба во суверените на сите Големи сили, и
нејзината финансиска состојба може да се одреди преку тоа дали ги има
заменето портретите на претседателот Фауре и кралица Викторија со оние на
нивните наследници. Овие невкусни литографски цртежи претставуваат
речиси сѐ што македонската средна класа знае од уметноста. Поентата на
ваквото поведение не може да им избега на Турците. Тие се Азијати. Нивните
поданици се Европејци. Тие не се осмелуваат да му дозволат на
натрапничкиот Запад да навлезе во владејачката хиерархија на државата. Овој
страв од помоќниот христијански свет, во суштина, нема никаква врска со
верскиот фанатизам. Впрочем, ние масивно ја преувеличуваме улогата што
чистиот фанатизам ја игра во угнетувањето на христијанските народи.
Турците никогаш не се обиделе систематски да ги принудат христијаните во
Турција на топтан присвојување на исламот, како што Шпанците ги принудија
своите Евреи и протестантите во Холандија на прифаќање на католицизмот.
Далеку најголем број потурчувања се имаат случено од интерес. Христијаните
сакаа да станат припадници на доминантата каста и да ги уживаат нејзините
можности за спечалување богатство и моќ. Притисокот преку прогон и
несовесно управување, кои довеле до овие доброволни менувања на верската
исповед биле, претпоствувам, ретко директно свесно наменети кон оваа цел.
Понекогаш е можно село што е сместено на невообичаено значајно
стратегиска локација да било систематски угнетувано со таква умисла.
Присилните потурчувања несомнено сѐ уште се случуваат и своевремено биле
секојдневие, но тие се најчесто производ на злоба и гнев, а не на религиозна
ревност. Доколку некое село се кренало на буна, често Турците сметале дека
само насилната промена на верата може да се смета за соодветна казна или за
гаранција на лојалност во иднината. Жени сѐ уште се грабнуваат и насилно се
потурчуваат за брак, но тука мотивот не е фанатизам, туку страст.
Образложението е најчесто политичко, а не религиозно – или било потребно
да се засили владејачката класа преку зголемување на нејзината бројност,
како што било, на пример, случај со јаничарите преку регрутирањето на
христијански момчиња или, пак, било пожелно да се заслабне група
бунтовници што биле неверници (каури). Но, тоа претпоставува дека Турците
не присилувале на менување на вера како што тоа бил случајот со
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Европејците, ad majorem Dei gloriam10, и од чувство на обврска да ги спасуваат
заблудените од нивните теолошки ереси. Негативниот пример што укажува
дека тие се релативно толерантни на извесно презрив начин е нивниот однос
кон Евреите. Турските Евреи немаат патрон надвор од границите на
Империјата; тие немаат политички амбиции и толку се слаби и расфрлани
што би било апсурдно од нив да се стравува. Следствено, тие уживаат целосна
слобода во управувањето со своите верски и општествени работи; нивните
односи со Турчинот се одлични и немаат желба да ја менуваат неговата власт
со управата на христијанска држава.
Економска основа
Политиката и религијата имаат одиграно улога во оформувањето на турскиот
систем на господарување, но неговата денешна основа е економска.
Доктрината што забранува христијанин да биде поставен на извршна или
административна позиција е утврдена зад непробојна бариера на вкоренетите
интереси. Турците се имаат претворено во паразитски народ. Трговијата им ја
оставаат на Грците и на Евреите. Мануфактурата е исклучително ретка појава
и може да се најде само во неколку достапни центри, а и тогаш е во рацете на
Европејци. Кон морето Турците сѐ уште имаат онолку мала приврзаност
небаре сѐ уште се номадско племе на континенталните степи. Тие се
подиректно заинтересирани во примитивното земјоделство, но дури и како
земјопоседници нивната претпочитана практика е да ја остават целата работа
поврзана со обработка на земјата на христијанските крепосници и да влечат
приход во натура, каде што ниту имаат вложено капитал ниту, пак, се имаат
применето на дејството на управителство. Во европска Турција тие се
стерилна и непродуктивна класа, која не придонесува воопшто ништо кон
стопанството во земјата и живее целосно на грбот на принудната работа на
потчинетото население. Методите и размерите на оваа експлоатација
оформуваат љубопитна студија, кон која приложувам одредени материјали во
следното поглавје. Нејзиниот најзначителен аспект сметам дека е во односот
меѓу селанецот и земјопоседникот. Засега е доволно да се рече дека овој однос,
како што стои денес, не може да го преживее директното управување од
Константинопол. Тој зависи од дребното и катадневно насилство, кое
велепоседниците го практикуваат врз селаните. Солидна полиција и достапно
судство преку ноќ би го зауздале ова насилство, додека секоја хумана влада би
била принудена да го реформира постојниот систем на држење на земја под
закуп со драстична аграрна легислатива. Не е мал бројот на богатите
земјопоседници кои се несомнено неудобно свесни дека не поседуваат тапии
за земјштата што на диво ги имаат запоседнато, и само тоа е доволно да ги
прави неспокојни од каква било промена во администрацијата, која може да
10 „За славата на Господ“, заб. Д.П.
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доведе до узурпација на постојниот ред. Друг значителен интерес што го
одржува турскиот систем на господарување е разбојништвото, кое во
западните области на Македонија се здобива со димензии на примарна
дејност. Уште поважен е системот на даночење, каде што прибирањето на
десетнината на тендери се продава на месни магнати, кои се наддаваат за
годишната привилегија да ги пљачкаат селаните. Суров човек опколен со
посветени приврзаници може мошне брзо да се збогати на овој начин и,
впрочем, тоа е основата на богатството на повеќето месни турски магнати.
Повторно и повторно системот се реформира и се укинува, но вкоренетиот
интерес е посилен од слабикавиот либерализам на повремениот визир.
Турците се доволно лукави да разберат дека, доколку го укинат прибирањето
на десетнината, тие можат да ја загубат поддршката која денес ја уживаат од
месните бегови – поединци кои, кога бугарските селани им се придружуваат
на бунтовниците, чувствуваат дека нивните богатства и позиции се на удар.
Затоа што, бегот кој прибира арач од селото како глава на десетничарската
поворка е истиот што го гори селото во време на буна. Во едното својство тој
се вика арачлија, во другото башибозук. Конечно, тука е вкоренетиот интерес
на службениците и воените офицери. Армијата и цивилната служба се
единствените професии што Турците од горната и средната класа ги сметаат
за достојни. Обете во сите значајни чинови се строго резервирани за
мохамеданите. Каква било реформа во овие гранки би означила крај на овој
монопол, а против реформите се мобилизира соодветно не само националната
гордост туку и професионалната љубомора. Доколку административните и
воените кариери беа отворени за христијаните и доколку унапредувањата беа
спроведувани според заслуга, нивната ментална жизнесност и нивното
подобро образование или би ги отстранило Турците или, пак, би ги принудило
да си ги променат интелектуалните навики. Турската бирократија се опира на
овој вид профитабилно господарење. Турците се владејачка класа што, дали
официјално или неофицијално, живее на грбот на христијанското мнозинство
и се богати исклучиво преку владеењето.
d.

Видови турски сентимент

Токму овој економски аспект на турското гнило владеење е она што ја прави
сета надеж за каква било реформа однатре чисто визионерска. Точно е дека
просечниот муслиман кој е припадник на високите класи во Македонија е
незадоволен. Во срцето тој често е неверен. Но, неговата изолација како
припадник на малцинство и неговиот недостиг на образование го прават
особено податлив на општествените притисоци на класата во која е роден.
Познавав мошне интимно еден бег од Касторија, Албанец по народност. Тој
беше посебно нежна и љубезна душа, штедар во гостопримството и
универзален во толеранцијата. Богатството му беше наследено, а селаните си
ги ползуваше праведно. Беше сосема необразован и воопшто не беше итар,
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така што е исправно доколку ги земеме неговите мислења како умерено
типични 11. Кон актуелниот султан тој чувствуваше неограничен презир.
Службениците ги сметаше за новобогаташи и туѓинци, и ги ословуваше
единствено како „задниците на Јилдиз“. Иако беше релативно млад човек (сега
е починат), несомнено помлад од четириесет години, омилена тема му беше
брзиот и алармантен распад, што го засведочил за време на животот. Турција
беше на пат „да биде распната од кучињата“, а целата вина ја фрлаше врз
Абдул Хамид. Често му доаѓаа понуди за позиција во администрацијата, но
секогаш ги одбиваше со гадење. Знаеше дека претстои катастрофа и
посакуваше таа да дојде час поскоро. Посакуваше европска окупација како
единствено решение што би му дало фер можност на мохамеданското
малцинство и секоја Сила му беше добредојдена, со исклучок на Русија, а ги
претпочиташе Англија или Австрија12. Но, и покрај ваквите мненија, овој
извонреден човек беше крепок столб на турската власт и за време на
востанието во 1903 година тој беше неуморен како заседавач на месната
команда задолжена за раководење со производите што ѝ се потребни и
превозот на војската. Друг бег со кого се познавав прилично добро, во смисла
дека ја имав неговата доверба (иако со него можев да комуницирам исклучиво
преку еден од неговите сателити, кој изгледаше како преведувач),
претставуваше сосема различен тип. Овој беше итар, но мошне необразован.
По темперамент беше природен бунтовник и немирен човек од акција и
неговите симпатии беа кон албанското национално движење. Беше на
платниот список на барем една антитурска организација, но кога го прашав
дали планира да земе учество во отворена акција против власта, која
несомнено ја мразеше, тој одговори со наивна искреност дека е тој арачлија.
Ми објасни дека и други го правеле истото; дека тој никогаш не злоупотребил
никој што бил навистина сиромав; знаел дека грешел, но дека тоа бил
единствениот начин да заработува во Турција и дека, доколку не бил тој, некој
друг ќе ја вршел истата работа. Понезаинтересиран поглед беше застапен од
еден млад офицер со кого поминав многу денови обиколувајќи ги селата. Овој
имаше страст за образованието. Се ословуваше како „млад Турчин“ и неговата
главна лична поплака беше што му беше забрането слободното време да го
ползува учејќи француски јазик во Католичкото училиште во Монастир. Иако
беше од грчко потекло, тој несомнено беше турски патриот. И тој беше убеден
дека Турција „оди на кучињата“, се жалеше поради распуштената дисциплина
во армијата, која тој ја препишуваше на укинувањето на телесната казна од
11 Друг метод не може да се примени со Турците. Никогаш не е безбедно да се дискутира за

политика со повеќе од еден Турчин и човек треба долго време да се познава со него пред воопшто
да се впушти во муабети за политика.
12 Турчинот што знае и најмал детаљ за Египет е англофил. Доколку има пријатели во Босна,

тогаш е австрофил. Неопходно е да се дозволи доза љубезност во ваквите разговори, но во
целина, верувам дека неговата доверба во Англија е генерална и искрена.
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страна на султанот. Беше огорчен поради тоа што, како што велеше,
отсуството на патишта, полиција и образование ја „оцрнуваат Турција во
очите на Европа“. Признаваше дека христијаните се злоупотребуваат, но
неговата омилена тема беше дека муслиманите се уште потешко репресирани,
што во извесна смисла беше точно, бидејќи, додека христијаните си имаат
свои училишта и независни владици, мохамеданскиот образовен и духовен
систем е целосно во рацете на владата. Тој беше праведен и љубезен човек,
длабоко религиозен и чесен, во согласност со неговите уверувања, но
неговиот ум беше хаос на засрамени и едвај свесни предрасуди. „Ние Турците“,
рече еднаш додека минувавме покрај изгорено бугарско село, „требаше да се
кренеме како што се кренаа овие луѓе“. Но, кога предложив дека би било
мудро Турците да се здружат со каузата на христијаните, тој истакна, со
длабоко чувство, дека поскоро одошто да толерираат успешно христијанско
востание Турците би умреле до последен и би ја закопале „својата“ земја,
патем, додека се урива. „Дојдовме со крв и со крв ќе си заминеме.“ Традицијата
на господарувањето е неистреблива. Признаваше дека турскиот го научил
како туѓ јазик. Знаеше дека пред три или четири генерации неговите предци
биле христијани. Фанатизам немаше ни ронка, дури и покажуваше љубопитно
сентиментален восхит кога зборуваше за христијанската црква. Но, сепак,
политички тој беше Турчин што им припаѓа на Турците. За него Империјата
беше „наша“ земја и чувството на припадност што го беше здобил од кастата
во која беше образуван, преовладуваше во неговиот начин на размислување.
e.

Отсуство на цивилен ред: илустрации

Иако можат да се увидат бледи паралели со духот на господарување меѓу
Англичаните во Ирска или Маѓарите во Унгарија, неговата манифестација во
Турција е целосно ориентална. Турците со себе во Европа го донесоа
отсуството на концепт за цивилен ред и толку имаат останато воена каста што
тие едвај ја почувствуваа потребата за јавна безбедност. Тие се единствените
што го поседуваат правото да поседуваат оружје и, додека тоа е така, дури и
полицијата не е ништо повеќе од една од оние излишности позајмени од
Европа, но неразбрана. Просечниот земјопоседник, барем во немирните
области, до куќата држи оружарница и армија вооружени платеници, кои ги
носат своите револвери дури и кога го служат на трпезата. Тој смета дека е
недостоинствено за него да излегува без придружба, а неговото име обично е
синоним за терор, кое го штити. За оние што живеат во град постои друг
систем. Доколку ги посетуваат селата, тие најмуваат коњаничка жандармерија
за придружба. Тука безбедноста си ја носиш со себе. Ваквото сфаќање е
неверојатно примитивно, но е темелно карактеристично за махинациите на
турскиот интелект. Поштенската кола, која се мачи еднаш или двапати
неделно по пропаднатиот пат помеѓу Охрида и Монастир, секогаш е во
придружба на четворица до шестмина жандарми на коњ. Да се разбере
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аранжман според кој организирана полиција и веродостоен криминалносудски систем би ги направил нападите врз поштата незамисливи, би ја
збркале бетонираната турска свест 13. Што се однесува до криминалното
насилство, законот за приватна одмазда е сѐ уште врховен. Во нашето биро во
Охрида имавме вработено еден албански гаваз, чија должност беше да го чува
депото со хуманитарна помош и да биде курир за пари или пораки. Ни беше
препорачан од страна на префектот како тивок, средовечен, угледен човек. И,
тешко беше да се замисли како би било можно да биде повеќе угледен одошто
беше. Спиеше по цел ден, а од време на време беше уморен – сигурни одлики
на угледност. Имаше редовни навики. Секоја вечер вечераше со својата
сопруга. Секогаш ја оставаше својата пушка до чизмите во истото ќоше. Еден
ден, како и обично, излезе на пауза за вечера. Се врати во вообичаениот час и
си се испружи на душекот крај ќумбето. Изгледаше нормално и опуштено и во
својот смирен, секојдневен тон ми објасни како убил човек за време на
неговата пауза. Кога стасал дома ја нашол жена си вознемирена. Пијан турски
војник ја згрешил неговата куќа за христијанска и почнал да ја пљачка.
Пијанството беше грев што се проштава, грабежот нормална појава; но
грешката беше непростлива навреда. Нашиот угледен службеник го затекнал
натрапникот, безмилосно го претепал и го фрлил како мртовец од чардакот на
неговата куќа долу на улицата. Тогаш удобно си вечерал, и полека си се вратил
до нашиот магацин да си ја испуши последната цигара пред да си легне да
спие. Кога пристигна веста дека војникот не бил докрај мртов, тој покажа
некакво чувство на загриженост. Но, утредента очекуваниот настан се случи
тивко и сета опасност од одмазда заврши. Во нашата наивност очекувавме
дека нашиот гаваз ќе биде уапсен, но ништо толку неудобно не се случи.
Подоцна ни беше објаснето дека нашиот гаваз бил популарен мештанин, со
многумина пријатели. Војникот бил туѓинец од Мала Азија. Кога убиството на
турски војник во униформа среде град може да се смета за настан што не го
заслужува вниманието на законот, тогаш може да се замисли како се третира
нападот на христијански селанин во некое изолирано село. Еден инцидент
што се случи во близината на Охрида го илустрира овој аспект на прашањето.
Еден Албанец една ноќ отишол во бугарско село и пукал во куќата на човек
што го сметал за свој непријател. Ги ранил неговите сопруга, ќерка и синот
доенче. Тие беа донесени во нашата болница на лекување и, нормално, ова
придонесе работата да се изнесе пред месниот префект, кој беше способен и
просветлен човек, мошне чувствителен спрема европските критики. Тој
направи обид да го упаси убиецот, но селото се крена во негова заштита и
жандармите се вратија со празни раце. Префектот тогаш реши да отиде лично
и тргна кон виновното село на чело на војска од триста души. Изложената
сила на аскерот беше неодолива. Овој пат селото не се спротивстави, но, сепак,
одби да соработува со истрагата и не даде никакви докази против обвинетиот
13 Види ја забелешката на крајот на поглавјето.
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човек. Префектот се врати во Охрида со четириесет или педесет затвореници,
кои ги смести во месниот затвор три или четири дена и потоа сите ги
ослободи. Инцидентот беше поучтелен, зашто самото злосторство беше
огромно. Префектот беше најдобриот турски службеник што го имам
сретнато. Дотолку повеќе, тој беше под надзор на Европејци и тоа во епоха на
„реформи“. А, дури и со цел да казни прост излив на приватна страст во која
немаше вмешано никаков политички елемент, тој беше принуден да ја
мобилизира сета вооружена сила на својата област. Во држава каде што само
административен земјотрес може да ја активира машинеријата на правдата,
воопшто не изненадува што таа обично се остава да ’рѓосува.
f.

Запоставувањето на руралните области

Во турската администрација постои единствен, но сосема воочлив контраст
меѓу селата и големите градови. Градовите се недвосмислено преплавени со
преголема администрација. Службата се пика во секој детаљ на животите на
граѓаните. Улиците вријат со кодоши, кои се еднакво тешки да се избегнат
како што е вообичаено човек да се сопне од куче скитник. Во Константинопол
системот го достигнува климаксот на апсурдноста и се чини дека целото
население живее од меѓусебно кодошење. Дури и амбасадите не се изземени
од овој сеприсутен паразитски живот. Имам слушнато госпоѓа, која минала
неколку недели како гостинка во куќата на канцелар на извесна амбасада
спрема која Јилдиз е благонаклонета, како опишува како вечерта на еден
банкет двајца турски офицери се појавиле ненајавени и непоканети, си
седнале без ниту збор образложение на трпезата и го следеле, до мерата до
која нивните лингвистички дарби им дозволувале, и најлесниот збор на
општиот муабет. Доколку и пријателски настроен европски дипломат може да
биде жртва на ваквата практика, може да се замисли каква е судбината на
виден христијански достоинственик или популарен турски првенец. Ноќниот
кабинет ги прегледува сите преписки, а стравот од завера оди до таа бедна
точка што константинополската пошта одбива да прима писма чија
дестинација е во самиот град. Оваа претпазливост е карактеристична за
турската тапост, зашто последната агенција што би била ползувана од страна
на заговорник за трансмисија на кореспонденцијата е турската пошта.
Од друга страна, селото е изземено од каква било систематска
администрација. Во Македонија тоа главно е населено со Бугари и Турчинот не
гледа причина зошто тој да се мачи за да им ја обезбеди машинеријата на
редот и безбедноста. Македонија е земја на села. Надвор од Албанија сосема се
ретки селцата и расфрланите куќи. Човек да изгради изолирана куќа или
осамена фарма, би укажал на премногу доверба во своите сограѓани. Ништо не
би било полесно од одржувањето на редот и мирот во Македонија преку
назначување еден или двајца месни жандарми со добар углед во секое
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поголемо село. Но, ова е претпазливост што Турците одбиваат да ја применат.
Тие ги оставаат селата самите да се снаоѓаат, а доколку се укаже неволја,
наеднаш им распоредуваат војски, не да ги штитат, туку да ги тероризираат.
Во Европа далечната и изолирана состојба се смета за небезбедна. Во Турција
опасната зона лежи токму крај прометните патишта. Село што е на рид и
скриено во некоја непристапна клисура, ужива релативен имунитет од
насилство. Попатното село е плен на секоја разбојничка банда, било
униформирана или во цивила. Кога пристигнавме во Македонија минатата
есен, при крајот на востанието, дознавме дека селаните од поизолираните
села се вратиле на местата на нивните урнисани домови. Но, селата што се
наоѓаа покрај главните патишта беа напуштени и пусти, и ниту заканите ниту
убедувањата не можеа да ги принудат населението да се врати. Во два случаи
тие дури одлучија да ја искористат можноста за да ги обноват своите села
другаде, на некој поосамен рид, каде што посетите од рашетаните Турци би
биле поретки. Признавам дека отпрвин бев склон на гледиштето на
нечувствителните, кои претполагаа дека селаните намерно си ги
продлабочуваат тешкотиите и дека ги следат наредбите на револуционерниот
комитет во нивното одбивање да се вратат во своите села. Поподробното
запознавање со околностите ме убеди дека тие не ја преувеличуваа опасноста
на попатниот живот. Еден ден, јавајќи по главниот пат од прометното гратче
Клисура кон железницата кај Сараец, сред ден и во видик на градот, наидов на
разбојник што беше седнат на карпа која ја беше поставил на среде патот и,
пушејќи цигара со пушката преку колената, спокојно наплаќаше арач од
минувачите. Близу до истото место се наоѓаше опожареното и напуштено село
Мокрени. Неговите селани, посмели од другите, впрочем, се беа обиделе да го
обноват. Го беа насекле и изготвиле потребниот дрвен материјал, работејќи во
Мокрени преку ден, а преноќувајќи во Клисура. Штом гредите беа целосно
готови за употреба, башибозуците од соседните села дојдоа преку ноќ и го
однесоа сиот труд од неколку недели работа. По ова искуство Мокренчани
останаа во Клисура, восхитувајќи се на големата мудрост на оние што не се
обидоа да се вратат. Не може да се изрече посериозна осуда за една влада од
тоа дека безбедноста е можна само отаде дофатот на нејзината рака.
Поизолираните села главно имаат свој начин на живот – доколку нема
муслиманска населба во нивното соседство. Тогаш навистина секогаш е
ризично да се буричка подалеку, барајќи дрво или овци, со исклучок на
албанските области, каде што далечните задачи обично им се доверуваат на
жените, поради тоа што извесна форма на кавалерство образува една од
клучните особини на албанскиот карактер. Но, има области во Македонија
каде што човек може да јава два или три дена без да види униформа, да
слушне турски збор или да наиде на лојален пар очи. Во таквите области
турската визита е ретка и ужасна можност. Владата го прави своето присуство
опипливо само кога нејзините агенти потегнуваат по селата да прибираат
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арач, кога „летечка“ колона поминува во потрага по недостижна бунтовничка
банда или кога полициска експедиција пристига да казни некаков
неприфатлив акт на пркос. Таквите можности се ретки, но обично се
незаборавни. На еден од неколкуте добро дефинирани начини, селото можеби
се спротивставило на турското господарење. Можеби негодувало за
насилството на даночникот, можеби сокривало вооружена чета на востаници
која не можело да ја одбие дури и да сакало или, пак, можеби фатило и убило
цивил Турчин од соседството, кој обесчестил месна девојка. Во таквите случаи
одмаздата е бавна, каприциозна, но сигурна. Во најмала рака, сите мажи што
можат да бидат фатени, безмилосно ќе бидат тепани, во најлош случај селото
ќе биде запалено, а некои од селаните масакрирани. „Виновните“ селани
речиси сигурно избегани долго пред да пристигнат Турците. Но, нивните
роднини и соседи мораат да страдаат место нив. Селото секогаш е колективно
одговорно за делата на своите жители, а свештеникот, даскалот и главарот се
главните страдалници. Во Македонија нема полициски систем. Има само
казнени експедиции.
Меѓутоа, во интервалите меѓу овие катастрофи, селото живее засебен живот
на неблагодарна индустрија – зачинет со завера. Посетувајќи ги селата по
востанието, сфатив колку малку присуството на Турците во некој далечен
гарнизонски центар се проткајува и навлегува во секојдневниот живот на
селаните. Повеќе од еднаш изненадив село каде што младинците стоеја
збрани на куп, облечени во своите бунтовнички униформи. Чакаларов и
неколкумина други бугарски војводи сѐ уште крстареа со одбрани четници од
своите есенски регрутации. И Грците, исто така, имаа една-две чети на готовс
за борба, и ниту едната ниту другата фракција не беше сериозно вознемирена
од Турците. Во рамките на одредена граница и подложени на повремени, но
ужасни репресалии, која било вооружена сила, разбојничка или востаничка,
христијанска или муслиманска, може да прави што сака во внатрешноста на
Македонија. Турците помалку се влада, а повеќе се каприциозна и
неинтелигентна природна сила. Македонија за време на зимата 1903-1904
година, не беше толку освоена покраина колку што беше пустина сметена од
човечки ураган. Во овие околности израсна бугарското востаничко движење,
конструктивна организација спротивставена на негативна и уништувачка
сила – влада во рамките на анархија.
g.

Значењето на стравот во Македонија

Владата на Турција може да се гледа или како поучна студија или како забавна
разонода. Селанецот во своите посветли мигови може понекогаш во неа да ги
види нејзините хумористични аспекти, и во збирките од бугарски народни
песни можат да се пронајдат некои извонредни сатиризирања на турската
несмасност. Меѓутоа, таа главно предизвикува далеку помалку смеа одошто
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солзи и преовладувачкото чувство под полумесечината е парализирачкиот
страв. Но, стравот во Македонија е повеќе од чувство. Стравот е физичко
заболување, болеста на земјата, зараза што произлегува од тиранија. Човек
влегува во ќумез што селанско семејство го нарекува свој дом. Во опресивната
темнина, тој постепено станува свесен дека тука живее нешто што се препелка
или офка во најтемното ќоше на подот под гадосано ќебе. Треска ли е, прашува
човекот, или сипаница? Одговорот доаѓа во тонот на обичајот и секојдневието:
„Болен е од страв.“ Зборот станува клуч на половината околности на битието.
Стравот е доминантен, сеприсутен мотив. Ги гради селата. Ја диктира
миграцијата. Ја образложува измамата. Ги оформува моралите на земјата.
Бугарите се, од сите народности, најупорни и издржливи, тие изгледаат како
да не чувствуваат болка и како да се отпорни на паника. Не е секојдневен
шокот што од нив влече плач или ги вознемирува нивните нерви, бидејќи
нивната физичка организација се приспособила на нивната политичка
околност. А, сепак, стравот е основниот факт на нивните секојдневни животи.
Гледајќи наназад на моите мешања со нив, на памет ми паѓа поворка на
уништени умови –стар свештеник лежи пред опожарена куќа, нем од ужас,
умира бавно; жена што лае како куче од денот кога ѝ било запалено селото;
девојка што станала имбецил, бидејќи мајка ѝ ја закопала во дупка под
патосот за да ја спаси од аскерот; момок што се разболел од „страв“ од мигот
кога војник му ставил нож на гуша; деца што бегаат во ужас на здогледот на
туѓинец, врескајќи: „Турци! Турци!“ Ова се човечките урнатини на ураганот
што го узурпира функционирањето на Владата. Дури и на оние што
пребегуваат, физички и душевно здрави, ужасот им остава неизбришлив жиг.
Во тој кошмарен свет масакрот е секогаш можност. Човек едвај може да
помине цела седмица во град како Монастир без да забележи дека во некое
спокојно пладне улиците се сомнително тивки, а ролетните на дуќаните се
затворени. Да не е шабос на Еверите, се запрашува човекот, или, пак,
православна слава? Но, поглед на имињата на фирмите над затворените врати
укажува дека станува збор за некаков обред што ги засега сите народности
еднакво. Впрочем, станува збор за највообичаениот општествен феномен во
Турција – паниката. Некаква гласина се разнела од пазарот за неизбежна
неволја и секоја куќа ја затворила својата врата. Календарот е обележан со
своите назначени денови посветени на страв. Можеби за време на месеците на
Рамазан и Бајрам муслиманите треба да се пораздразливи и опасни. Можеби за
време на Велигден, кога се смета дека православните поворки го
надразнуваат нивниот фанатизам. Можеби тоа е фестивалот на светите Кирил
и Методиј, кога Бугарите се сеќаваат дека се нација. Или, пак, на Ѓурѓовден,
кога пролетта започнува и кога востаниците заминуваат за своите зимски
предели – денот кога „снегот се топи на Балканот“. Пригодата има сосема мала
врска, но секогаш има добра причина за страв. Европеецот во Турција,
безбеден под консуларната заштита, бидејќи фрла сенка на армада каде и да
оди, е склон да се подбива со овие стравови. Меѓутоа, и тој има
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просвлетлувачки искуства. Можеби тој се буди некое зимско утро и открива
дека додека мразот си ја вршел својата тајна ноќна служба, стражар од
турската војска, тивок и непоканет како мразот, се поставил на стража и
одржал бдение дури тој спиел – испратен, како што подоцна ќе научи, од
месниот префект, кој начул дека муслиманската толпа се заветила да му стави
крај на каурот.
Масакрите се ретки. Дури и убиствата не минуваат незабележани. Но,
можноста да се случи масакр никогаш не смее да се заборави, додека ризикот
од убиство е постојано присутен. Ова, повеќе од насилствата е она што ја
произведува погубната небезбедност во Турција. Домородниот ум е секогаш
внимателен да го одреди неизвесниот развој на настаните, а секој инцидент
си има своја лепеза од алармантни можности. Турчин убива христијанин, но
работата не завршува тука. Тоа може да претставува само зачеток на
епидемија на насилство, некаква осмислена серија на ексцеси. Едно убиство на
пазарот е доволно да го затвори и да влее страв во секој дом. А, ова си има свое
влијание врз целиот општествен и економски живот во државата. Имаше едно
село, Крусје, недалеку од Ресна, кое беше изгорено до темел во доцните
денови на востанието. Меѓутоа, селаните беа жизнесни и снаодливи. Најдоа
привремен дом во соседното село и се издржуваа преку горење јаглен на
планините. До јануари не им требаше милостина. На Божиќ двајца
припадници на ова село беа фатени на главниот пат и бесмислено беа убиени.
Една недела подоцна уште еден од овие ќумурџии, дури работел, бил
пресретнат од аскер и сурово претепан. Десетина дена подоцна го посетив
селото (Јанковец), каде што повеќето од семејствата од Крусје беа нашле
прибежиште. Претепаниот човек сѐ уште беше болен, а јас само што го бев
посетил кога пристигнаа седуммина мажи од малата комуна, растревожени и
со празни раце. Некои од нив беа раскрвавени, некои осакатени, некои
помодрени, некои само малку повеќе од преплашени. Истите војници од
истиот гарнизон им се загнале, вооружени, на истата падина, ги претепале, и
им ги грабнале алатите и магарињата. Беше крај на ќумурџиската сезона и
селото Крусје се појави на книгите на Олеснителниот фонд. Овие мажи не беа
кукавици. Тие веројатно имаа скриено пушки некаде во гората во исчекување
на следното востание. Но, ниту еден христијанин нема право да поседува
оружје, ниту за самоодбрана. Тие само можат трпеливо да го чекаат часот на
далечната одмазда и на уште понеизвесното ослободување. Во општество така
опседнато со страв, не може да се развие претприемаштво, трговија, стабилен
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индустриски живот 14. Во градот Ресна, центарот на оваа област, имаше
неколкумина релативно богати луѓе, кои немаа свои претпријатија преку кои
можеа да го вложат својот суфицитен капитал. Десет села во непосредното
соседство беа опожарени. Селаните желни да позајмат пари и да ги заложат
своите земјени поседи под хипотека да купат волови за орање, алати и
градежен материјал. Но, никој не беше расположен да дава пари на заем дури
и по прекумерено високите каматни стапки (од околу 60 отсто) кои се
нормални во Македонија. Ризикот беше преголем – разбојништво, убиства и
востанија. Само за една намена лихварите беа подготвени да позајмуваат – да
му помогнат на селанец да ја напушти земјата. Се верува дека преку три
илјади селани заминале од Македонија за Америка во зимата 1903-1904
година. Должникот оди преку дофатот на турските судови во непознат крај.
Тој може да пропадне, да загине или да ја заборави својата обврска. Но,
лихварот претпочита да му верува на неговиот гол чесен збор повеќе одошто
да прифати хипотека во својата област, подложна на локалните ризици од
насилство и измама. Нема поелоквентен сведок од овој суров економски факт
за владеењето на стравот и несигурноста, која е нормална последица на
турскиот систем на владеење15.
h.

Белешка. Правосудството и финансиите

14 Вреди да се забележи дека сите инциденти документирани во оваа поглавје се случија во

„реформирана“ Македонија по обнародувањето на Мурцтешката програма. (Заб. Д.П.: Тука
Брајлсфорд се однесува на Мурцтешкиот договор, потпишан на 2 октмври 1903 година во
Јагшлос Мурцтег, заеднички меморандум потпишан од Русија и Австро-Унгарија, предаден на
Османлиската Империја, кој предлага серија политички реформи во Солунскиот, Косовскиот и
Монастирскиот вилает. Целта на овие реформи била да се зачува интегритетот на
отоманската држава, која била загрозена од страна на Внатрешната македонска
револуционерна организација и, во исто време, да се издејствуваат поголеми права за
христијанското население во Империјата. Османлиската Империја се согласила на
предложените реформи на 24 ноември 1903 година. Види: Gerd, Lora (2014). Russian Policy in the
Orthodox East: The Patriarchate of Constantinople (1878–1914). De Gruyter.)
15 Производот на несигурноста на патиштата е тоа што патувањето низ Македонија е сведено на

минимум. Иритирачки и слаб систем на пасоши го ограничува слободното движење помеѓу една
покраина (вилает) и друга. Селаните, кои имаат помалку причини да стравуваат од крадците
одошто средните класи, се најмалку неуспокоени од оваа реалност, но дури и ним им е омразено
патувањето. Онаму каде што железниците сѐ уште не пробиле, постои толку малку комуникација
меѓу еден град и друг, што не постои ниту систем на етапни превозни кочии или, пак, на директни
линии – делумно поради тоа што патниците се малку на број и делумно поради тоа што патиштата
во секое време се небезбедни и често непроодни. Граѓаните од побогатите класи ретко се
осмелуваат да го посетат селото. Познавав Бугарин од Охрида, старец, кој поседуваше неколку
ниви близу до градот, кои во сиот свој живот ги немаше посетено ниту еднаш. Грк во Монастир, кој
влечеше приход од своите фарми, ги посетуваше за инспекција еднаш на секои пет години.
Бугарин од Ресна, кој имаше голем посед на околу шест милји од градот, беше мошне загрижен да
разбере до колкава мера му настрадал поседот за време на востанието, но, иако не беше плашлив
човек, допушти да минат барем девет месеци пред да замине да го провери имотот. Да се патува
зимно време се смета за целосно будалесто. Да се патува по зајдисонце се смета за очигледен
доказ за лудило.
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По читањето на ова општо поглавје посветено на турското државно
управување, може да се забележи дека немам посветено речиси воопшто
простор за примената на правдата и, покрај одбрана на мојот пропуст, немам
многу што да додадам. Често можат да се сретнат статии посветени на
ужасните злоупотреби на турските судови, но јас не можам да се присетам на
ниту еден случај каде што имам слушнато човек во Турција кој зборува за
судовите како вистински фактор во својот секојдневен живот. Тие се толку
темелно лоши и корумпирани, што човек не ни сонува да им се обрати во обид
да бара обесштетување за повреда и е исклучително интересно да се забележи
колку добро, во целина, општеството функционира без судовите на правдата.
Не верувам дека постои поголема доза на измама на лична основа во
Македонија одошто во Европа – со исклучок на односите меѓу Турците и
нивните христијански крепосници. Но, би било подобро доколку воопшто не
постоеја граѓански судови, бидејќи сега богатите од обете вероисповеди, кои
можат да си дозволат да подмитуваат, се склони да ги ползуваат како средство
за злоупотреба на сиромавите. Што се однесува до кривичните судови, тие се
до толкава мера проста филијала на извршната власт што за нив едвај може да
се рече дека постојат. Човек може да се најде во притвор со месеци или години
без судење и најчесто се ослободува без судење – особено доколку неговите
пријатели успеале да соберат доволно привлечен фонд за поткуп на
службеникот. Во реткиот случај на спроведено судење, кадијата е еднакво
корумпиран и неук колку што е сервилен и со предрасуди и, по правило,
проста формалност е, особено во случаите каде што обвинетиот е
христијанин. Не е вистина, како што некои велат, дека зборот на
христијанинот не се прифаќа како доказ, но вистина е дека воопшто никакви
докази не се прифаќаат доколку тие не ги потврдуваат претходните
концепции на судот. Христијаните повремено се обидуваат да воспостават
свои сопствени приватни трибунали за да ги решаваат меѓусебните спорови, и
Бугарскиот револуционерен комитет, желен да дејствува како држава во
држава, ги охрабрува овие експерименти, но тие секогаш се толкуваат како
бунтовнички и соодветно се казнуваат.
Турскиот финансиски систем, од друга страна, може да послужи за предмет на
љубопитна и забавна студија, но навистина кога човек вели дека сѐ е хаотично
и корумпирано, едвај вреди да се оди во поситен детаљ. Тапоста и
измамништвото се еднакво виновни. Службениците се мошне неуки во однос
на книговодителството и, впрочем, одржувањето исправни сметки на турски
јазик би било навистина тешко.
Финансирањето во покраините страда од два главни фактори: (а) арачот во
голем број области се става под хипотека со цел да ги сервисира каматите на
отоманскиот јавен долг; (б) покраините никогаш не се третираат како
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самостојни единици со сопствени локални буџети. Во секој миг од нив може да
се побара да платат меница, позната како „хавалех“, која се влече од нивните
ризници од страна на империјалната влада. Овие меници се издаваат без
никаква претходна проверка за тоа дали покраината има на располагање
вистински суфицит за да ги задоволи своите обврски доволно е да има
некаква готовина во својата каса или да ги собере парите преку данок.
Не смее да се претпоставува дека извонредно високите давачки што е
поединецот принуден да ги плаќа навистина одат кон збогатување на
државата. Даночникот ги мами и своите господари и своите жртви. Омилена
тактика е да се остави човек на мир неколку години и одеднаш од него да се
побара исплата на задоцнетиот данок на имот или на доход или дури и на
данокот по глава. Човекот не е во можност да го исплати долгот, но за да
избегне затворска казна тој му дава значителен бакшиш на службеникот.
Некогаш за возврат на митото, даночникот ќе процени голема трокатна куќа
на помала вредност, како да е колиба од кал. Што се однесува до царините,
секој патник што го има платено својот долар што отворено се бара од него од
страна на царинарникот, кој му го прегледува куферот на железничката
станица во Константинопол, ќе си оформи свое мислење. Но, за ова не е
потребно трупање примери. Тоа е систем од кој страдаат сите замешани.
Службеникот не прима плата и затоа го пљачка државниот трезор и граѓаните
со својата непристрасна рака.
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II
СЕЛСКИОТ ЖИВОТ ВО МАКЕДОНИЈА
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a.

Трудољубието и надворешните услови на селанитe

ИМАВ среќа во една пригода да добијам од солунскиот валија образложение за
македонскиот проблем, кое беше концизно и вистинито. „Сѐ е ова вина на
бугарските училишта“, истакна тој. „Во овие гнезда на порокот, со години
синовите на селани се чуваат во безделие и луксуз. Навистина, таму тие се
учат да спијат на кревети. И, потоа се враќаат во своите села. Нема кревети во
колибите на нивните татковци и на овие млади господа им е под честа да
спијат на под. Се обидуваат накратко и потоа заминуваат да им се придружат
на револуционерните банди. Она што го бараат тие е, всушност, дебела
државна служба“. Валијата успеа во овие кратки и карактеристични реченици
да ги пренесе главните факти за состојбата, додека неговиот краток преглед ја
имаше вредноста не само да ја илустрира бугарската туку, истовремено, и
турската перспектива. Прашањето на креветите (да ја присвојам
формулацијата на валијата) е коренот на македонската тешкотија. Инаку
речено, мотивот за револт лежи колку во економските негодувања на
селанството толку и во политичките аспирации на образованата класа. Во
земја што би требала да биде една од најбогатите области на Европа, селаните
се потонати во безнадежна сиромаштија – дотолку повеќе што нивните
господари ја сметаат сиромаштијата за природна и предодредена судбина. Од
друга страна, бугарските училишта изгледаат зафатено во секој поважен
центар и се ангажирани во обезбедувањето илјадници момчиња што се желни
да учат образование што ги подготвува за живот во модерно и цивилизирано
општество. Ги напуштаат училиштата и се нурнуваат назад во темната доба.
Нема адекватно поле за нивната енергија во нивните села. Службеничките
кариери им се затворени и, долгорочно, наоѓајќи се несоодветни за својата
средина, единствениот правец што им преостанува е да ја изменат самата
средина. Оваа стагнација, со примеси на анархија и зачинета со глад, е
вистинскиот факт за македонските буни. Масакрите и злосторите на кои
Европа е склона да го фиксира своето внимание се само симптомите на многу
посериозно и похронично нарушување. Тие не се причините, туку
последиците на револуцијата. Доколку човек знае зошто селаните се
наоружуваат, им се придружуваат на четите и се изложуваат на опасностите
на општото востание, тогаш тој мора да ги испита дневните реалности на
селскиот живот.
Нема никакви знаци во приодот кон просечното македонско село што укажува
на сиромаштија или неволја. Климата е пријатна, а почвата раѓа сѐ што му е
потребно на селанецот, па и доволно за да има за извоз. Оризот вирее во
ниските рамнини. Пченката си нашла втор дом во овие области, а пченицата
речиси насекаде е изобилна. Виното, тутунот, и афионот даваат големи
приноси, а да допре до селото човек често мора да се пробива низ дебелото
зеленило на овоштарниците. На околните падини се среќаваат селски
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момчиња помеѓу стадо овци како си свиркаат на своите шупелки од трска од
домашна изработка. Во барите и ендеците крај селата, грозни црни биволици
со бели очи стојат нурнати во кал. Свињи се прпелкаат во вашите нозе,
единствените суштества што изгледаат сосема слободни, бидејќи ниту еден
муслимански арамбаша не смее ниту да ги допре. Има чувство на наметлива
неуредност, но дури и неуредноста бара извесна доза планско уредување.
Куќите се од кал или, во ридестите предели, од суров непорабен камен.
Покривите се безгрижно посламени и сѐ говори за беда, но сепак, тоа е неред
што брилијантното сонце и пријатниот воздух можат да го направат сликовит.
Само кога ќе навестиш дека сакаш да починеш малку под покрив, започнува
откровението. Селаните, поведени од инстинкт на гостопримливост, ќе ве
одведат во куќата на најбогатиот селанец; но, навистина нијансите на разлика
се незабележливи за очите на туѓинецот. Прозорците често се непостојни, а
онаму каде што можат да се најдат, тие се исклучително мали. Подот е
нерамна земја, а креветите се своерачно направени душеци од слама. Столче
или две со три ножиња и неколку земјени или лимени каленичиња е сѐ што
може да се види. Можеби има сандак што ги содржи домашно произведените
свечени фустани на жените. Еден по еден, семејството се прибира и, одеднаш
ви станува јасно дека во оваа скромна просторија живеат, можеби,
седумнаесет или осумнаесет души – венчани сопружници од две генерации и
децата од три или четири мајки. И, тогаш човек ја разбира исправноста на
економската теорија на валијата. Доцна и рано, зиме и лете, овие седумнаесет
селани се во полињата, сеејќи ги пченката и тутунот со совесни прстиња,
туркајќи го дрвениот плуг зад стариот вол од чиј живот зависи надежта за
жетва, цепејќи дрво во далечните планини или, можеби, акајќи десет милји до
пазарот за да продадат шест јајца за три пени и – тука се плодовите на
нивната мака. Трудот и домаќинството на генерациите, заедничката работа на
браќа и сестри, наследството на цело племе дечиња – сите тие се претставени
во ќумезот од кал со земјените каленчиња и душеци од слама.
Што станува тогаш со сета оваа упорна трудољубивост на македонскиот
селанец? Погледнете од прозорецот на кабината на вашиот воз како тој ползи
низ земјата во сивата зора, ќе го видите како се справува низ полето со
неговите вол и плуг. Тој не зема сиеста16, туку работи до зајдисонце. Повеќето
од неговиот труд несомнено е недоходен, бидејќи тој ретко може да допре до
најдобриот пазар. Неговиот плуг е дрвена справа што можеби Каин ја
користел во Едем, а патиштата што треба да ги однесат неговите плодови до
градот истовремено служат како канали за зимските порои. Но, за сето тоа тој
печали многу богатство, кое не го ужива. Првата поплака што ќе ви ја каже е
онаа за арачлијата. Фискалниот систем во Турција започнува со тежок
индиректен данок од 8 или 11 отсто на сите увезени стоки –сериозен товар,
16 Шпанска и италијанска традиција за средедневна дремка, заб. Д.П.
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зашто им се налага не само на странските производи туку и на домашната
стока што потекнува од друга турска покраина. Овој данок дава мала добивка
преку монополот на тутунот. Но, го притиска селанецот главно преку
директните давачки, кои мора да се исплаќаат во готовина. Понатаму, има
данок на недвижниот имот, на крупната стока, на ситната стока и на
овоштарниците, десетнина на секој вид жетва и данок по глава на кој се
изложени само христијаните, во износ од десет шилинзи годишно по глава за
секој маж. Да се заокружат овие изнуди со допир на иронија, селанецот плаќа и
данок за образование и масивна патна такса за одржување на неописливите
автопати.
b.

Давачки и даноци

Во едно типично село, по име Маврово (Тетовска каза), една внимателна
истрага спроведена од еден од припадниците на дипломатскиот кор во Ускуб
и проверено независно од колега, покажа дека просечното селанско семејство
може да смета, по задоволувањето на земјопоседникот и даночникот, на нетоприход од околу 10 фунти стерлинзи. Во директни такси по сите категории,
ова село од 150 куќи платило 530 турски лири, или околу 3 фунти стерлинг и
10 шилинзи по куќа. Но, само по разгледување на артиклите на сметките може
да се разбере колку е, впрочем, опресивен овој збир.
Главната давачка е десетнината од жетвата. Владата е премногу мрзелива
десетнината да ја собира директно. Секоја година десетнината од секое село се
става на тендер и се продава на највисокиот наддавач. Тоа може да биде
еврејски шпекулатор, но многу почесто е некој богат бег од соседството. Тој си
зема профит колку што му е мерак, додека количината што му ја исплаќа на
трезорот за правото да го собира арачот речиси нема никаква врска со
количината што тој навистина ја собира. Овој систем на жнеење на даноци
беше укинуван во повеќе наврати со султански ферман. Но, опстојува од две
значителни причини. Прво, затоа што служи да го одржува месниот
муслимански господарски сталеж лојален на централната власт. Ова е случај
особено кога станува збор за Албанците. Тие ги презираат Турците и го мразат
султанот, и за неговите суштества зборуваат со најголема слобода, но
профитите што ги влечат од корупцијата ги прави пасивни и толерантни
незадоволници. Второ, системот опстојува поради тоа што бирократијата,
исто така, профитира од него. Доколку арачлија се однесувал ноторно
тирански, тој во секое време може да одвои дел од својата пљачка за
замолкнување на критичарите, додека од разликата меѓу легитимниот данок
и количината што била навистина собрана, верувам дека значителен дел оди
во џебовите на службениците. Што се однесува до методите на изнуда, тие се
бесконечни во својата разновидност. Најочигледниот е да се преувеличи
59

количеството на жетвата. Не смее да се претпоставува дека даночникот се
мачи да го вага или да го мери житото. Тој влетува во амбарот, набрзина фрла
поглед и ја запишува првата процена што му паѓа на ум. За селаните
поплаката не само што е бесполезна туку и опасна. Еднаш посетив село во
Малеша (Охрида) неколку часа откако даночникот ја беше завршил неговата
обиколка. На капијата на една мошне просперитетна куќа ме пречекаа
расплакани жени што си ги стискаа рацете. Ме одведоа во амбарот и ми
покажаа купче пченка, која даночникот ја проценил за енормно голема сума.
Да ја испитаме исправноста, им дадовме на децата да ја излупат пченката и
потоа ја измеривме. Вистинската количина беше една петтина од процената
на даночникот. За се заокружи приказната, кога прашањето беше отворено
пред турскиот офицер што ми беше во придружба, која му беше наметната на
секој патник, началникот набрзина пресече дека сѐ што рекле селаните било
лага! Тој се плашеше од одмаздата на арачлијата, кој беше моќен месен бег.
Друг омилен метод, кога десетнината се плаќа во пари, е да се прецени не само
количината на жетвата туку и нејзината тековна пазарна цена. На пример, во
Маврово арачлијата го усвои лукавиот потфат да прогласи дека сеното вреди
дваесет пари за ока. Цената на најблискиот пазар беше, всушност, шест пари.
Секако, резултатот беше, бидејќи нему му следува една седмина од жетвата на
сено, како и правото да ја одредува скалата по која цената треба да се
проценува, дека селото плати трипати поголем данок одошто законски
одредениот. Бегот си ги водеше жандармите зад него. Нема лек, а собирањето
арач вообичаено се врши со секој детаљ на глупава бруталност. Данок што
можеби е едвај издржлив во добра година, безмилосно се налага во годините
на оскудна жетва. Честа е појавата за некое село да си ги исече овоштарниците
со цел да се избегне плаќањето данок за нив. Номинално има фиксирани
периоди кога даноците следуваат, но доколку благајната е празна, тогаш овие
ограничувања набрзина се забораваат. Кога бев во Монастир во пролетта 1903
година, изведувачите на услугите за армијата штрајкуваа и месноста беше
обврзана да најде провизии за војниците. Во меѓувреме даночниците работеа
со полна пареа да ги наполнат трезорите. Давачките што следуваа на
тримесечни интервали беа собирани однапред. Беше рано лето и селаните чии
амбари за пченка долго време беа празни, ги беа исцрпеле своите кредити. Се
сретнав со поглаварот на селцето каде што жандармите беа влетале наеднаш
барајќи ја однапред исплатата на давачки за четири тримесечја. Осуммина
селани од оваа населба немале пари и побарале дозвола да отидат на пазар за
да ги продадат своите јагниња. Дозволата не им била дадена и, наместо тоа,
селаните биле сурово претепани. Но, впрочем, статистиките за ангарија се
самите по себе доказ за угнетувачкото својство на даноците. Доколку селанец
не е во можност да ги плати своите давачки и доколку нема што да продаде за
да ги задоволи барањата од него, тој мора да им се придружи на одредите за
кои се вели дека ги поправаат патиштата, но што работат, всушност, не можев
да разберам, затоа што патиштата не сведочеа дека некој ги одржува.
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Селанецот се грози од помислата да патува, тој го напушта селото неволно и,
над сѐ, се тресе од ризикот што се содржи во оваа принудна работа под надзор
на аскерот и жандармеријата. Меѓутоа, научив дека во едно од најбогатите
села близу Ускуб (Кучевиште), од вкупно машко население од 560 души, не
помалку од 370 биле принудени минатата година да ги одработат своите
даночни должности преку работењето ангарија.

c.

Рурални чувари

Каде што арачлијата жнее, Албанецот ја прибира плевата. Жандармеријата,
која е, главно, сочинета од невработени разбојници, по правило наоѓа за
сходно да прави спогодби со сите значајни ајдуци. Мудрото село го следи
истиот курс. За извесна годишна сума, албански поглавица се обврзува да
штити вазално село или, доколку селото е надвор од албанската сфера на
влијание, тоа е генерално обврзано да си има свои месни ајдуци, кои може, но
не мора да бидат Албанци. Доколку селото му припаѓа на турски
земјопоседник, тогаш овие чувари обично се избираат од неговите наемници.
Тие се, исто така, познати под името бекчии или рурални чувари. Тие се
потребни бидејќи христијанското население е апсолутно невооружено и
беспомошно. До извесна мера тие го чуваат селото од надворешни разбојници,
а за возврат спроведуваат лиценцирана и модифицирана пљачка врз областа.
Тие го поддржуваат турскиот земјопоседник против неговите христијански
крепосници, а во мешано село ги поддржуваат муслиманските селани доколку
тие сакаат да направат измама или насилство врз христијанските соседи. Меѓу
нив, секако, има чесни луѓе кои ги зачувале старите албански традиции на
лојалност и витештво. Но, генерално, нивното поведение е онакво какво што
секогаш ќе биде поведението на вооружени луѓе меѓу беспомошно потчинето
население17. Руралниот чувар изнудува значителен откуп во готовина за
своите услуги. За противуслуга тој често се обврзува да принуди неволен
татко да ја даде својата ќерка на недобредојден додворувач. Тој налага
одредени традиционални давачки, на пример, уцена по секоја невеста што се
мажи. Сумата варира спрема можностите на нејзиниот татко и на сопругот да
платат, а во случај да не ги исполнат своите обврски, бекчијата го исполнува
неговото jus primes nоctis18. Впрочем, искусен конзул во Монастир, способен
17 Во селата каде што бугарскиот Комитет е активен, повеќето од селаните, впрочем, имаат

набавено извесен број пушки. Но, мора да се чуваат закопани. Тие се наменети исклучиво за
употреба за моментот на востанието и не смеат да бидат носени, прикажувани или ползувани да
спречат или да одвратат лична повреда. Многу поопасно за христијанин е да има пушка одошто да
биде невооружен.
18 „Право на првата ноќ“, заб. Д.П.
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човек кој ја има изучувано земјата многу години, категорично изјави дека
овие луѓе просто ги третираат селските жени како нивни харем. Над ова тие
земаат колку им е мерак во храна или услуги. Во готовина нивните изнуди
варираат соодветно со нивното реноме за свирепост. Мошне лесно се доаѓа до
прецизни информации. На пример, селото Маврово имаше седум вакви
паразити. Тие примаа од 7 до 20 фунти стерлинзи по глава. Со други зборови,
просечното домаќинство со својот годишен нето-приход од 10 фунти
стерлинзи исплаќаше околу 1 фунта и 10 шилинзи за купувањето на добрата
волја на овие домашни разбојници.

d.

Разликите во благосостојба меѓу селата. Разбојништво.
Миграциска работа.

Постојат значителни месни разлики меѓу македонските села, а главниот
фактор во мерењето на нивната среќа е карактерот на нивното соседство.
Село со изолирана местоположба или во област целосно населена од
христијани може да ужива релативна безбедност и да се издигне себеси под
поволни услови до позиција на извесна примитивна благосостојба. Блискоста
на селото до област каде што Турците се фанатични, наеднаш го намалува
неговиот целосен животен стандард. Најнеповолна од сите е состојбата на
словенското население што граничи со албанската земја – од Стара Сервија на
север до клисурите кај Кичево и Охрида, кои се изложени на постојани рации
на клановите од Дибра [Дебар]. Во некои од овие долини албанските напади
се годишен настан, во други хроничен. Добитокот се краде, реколтата на
пченка или сено се носи уште пред да се збере. Има периоди кога е
невозможно да се сече дрвја во горите или да се ризикува излегување надвор
од селото. Има четири села во опустошената клисура на запад од Кичево кои
можат да сметаат на четири или на пет посети секоја година. Во 1903 година
тие беа пљачкосани и изгорени до земја, но бидејќи Албанците за време на
дозволата за крвопролевање и пљачка за време на сузбивањето на востанието
отидоа подалеку и продолжија да пљачкосуваат во побогати области, ги
најдовме овие селани мошне задоволни. Бидејќи ја добиле својата редовна
казна порано во сезоната, сметаа дека, сѐ на сѐ, поминале низ добра мирна
година. Можеби најлошата напаст во овие области е албанското омилено хоби,
киднапирањето, чии особено големи зависници се племињата од Дибра.
Методот е да се фаќаат заталкани луѓе, обично осамени момчиња или старци,
кои се изненадуваат додека сечат дрво или пасат овци подалеку од селото.
Фатениот се носи во Дибра, каде што се држи дури не се исплати откупот.
Претприемачки бег понекогаш има по неколкумина вакви заробеници во исто
време во неговата кула. Тие понекогаш се оковуваат и на изгрејсонце со
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добитокот се тераат на работа во полињата до зајдисонце. Познавав едно
семејство во Малешијачкиот (Охрида) регион, кое го беше затекла катастрофа
трипати во сеќавањето на еден младинец, кој не беше постар од триесет
години. Научив за друг случај каде што откупот што се барал за младо момче
бил дури 100 турски лири (околу 93 фунти стерлинзи). Неговото семејство не
беа ништо повеќе од селани, но од побогата класа. Половина од парите била
збрана преку продажба на стадото и земјата, а другата половина била
обезбедена од страна на постариот брат, кој ја заработил напуштајќи си ги
жената и децата и работејќи пет години во Константинопол. Впрочем, овие
изнудувања се постојана причина за миграција и малешијачките села се
издржуваат само преку испраќање на своите поспособни припадници на
печалба во Австрија.
Доколку овие села лоцирани на маршрутите на Албанија се постојано на работ
на глад и истребување, јужната област на Монастирскиот вилает е релативно
просперитетна. Нивните албански соседи припаѓаат на попитомото племе
Тоски. Таму има неколку имоти (чифлици) и повеќето од селата си ја
поседуваат земјата. Но, земјоделството е релативно незначително.
Селанството ја напуштило борбата со даночниците и со природата и сега
живее благодарение на печалбата во туѓина. Секое село си има свој
карактеристичен занает. Едно оди да ги работи бавчите за зеленчук близу
Константинопол и да го продава нивниот производ. Други држат монопол на
она што ние би го нарекле млечна индустрија и се богатат продавајќи кајмак
(еден вид благо засирено млеко). Трето има реноме по своите столари, а
четврто по своите ѕидари, и овие талкаат по целиот Левант, градејќи каде што
има потреба. Едно мало селце има традиционална врска со градежниот занает
во Атина и речиси половина од семејствата поседуваат куќи во грчката
престолнина, кои ги изградиле со сопствени раце и од кои влечат комотна
кирија. Други области претпочитаат да работат во Бугарија или во Руманија.
Помалку економичните се задоволуваат со отсуство од година или две, на чиј
крај се враќаат со заштеда од 15 до 30 фунти стерлинзи – значителен капитал
во оваа примитивна земја. Најбогатото село на кое наидов, Смрдеж, сега
проста купина од опожарени урнатини, се фалеше дека го постигнало овој
престиж поради тоа што неговите младинци биле толку претприемчиви што
минувале дури цели седум непрекинати години во туѓина и на крајот се
враќале со не помалку од 200 или 300 фунти стерлинзи в рака. Производот од
сето тоа е што овие села носат сосема мала сличност со мизерните
земјоделски селца во околината на Охрида или Ускуб. Куќите се големи и
релативно добро изградени. Секое село се гордее со заживеано училиште и
три или четири дуќани, додека црквите се големи и речиси раскошни. Овие
заедници оформуваат интересен исклучок од општата сиромаштија, но во
секој случај, се работи за исклучок што потврдува дека единствениот начин да
се напредува во Македонија е да се замине од неа.
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e.

Земјишното прашање. Семејниот буџет. Прехрана и облека.

Миграциската работа во Македонија, во суштина, е нездрав симптом. Таа е
ретко населена и повеќето од нејзината површина лежи пуста и необработена,
запуштена на недренираните мочуришта. Токму поради тоа што тековниот
економски живот е во фаза на стагнација, селанецот е принуден да бара работа
надвор од нејзините граници. Но, и покрај овој значаен феномен, нејзино
примарно стопанство е земјоделството и условите под кои се спроведува,
особено системот на закуп на земјиште, се од првостепена важност за среќата
на нејзиниот народ.
Уште потежок дури и од изнудите на арачлијата и махинациите на бекчијата е
апсолутната зависност во која селанецот обично се наоѓа во однос со својот
земјопоседник – спахија. Системот на закуп на земјиште значително варира
низ Македонија. Постои извесен број среќни и релативно просперитетни села
каде што селаните си ги поседуваат нивите и живеат во компактна маса во
чисто христијански населби. Друга крајност се селата каде што мажите се
прости аргати. Понекогаш земјопоседникот е христијанин, но кога е тој грчки
шпекулатор кој живее во град, се сомневам дека допушта голема симпатија
или сочувство да влијае врз неговото дејствување кон неговите словенски
селани. Поголемиот дел од селата во Македонија припаѓа на турски бег, кој ги
работи неговите ниви на систем на метајаге, односно исполица19. Земјата и
колибите му припаѓаат на бегот, кој го обезбедува семето и понекогаш ги
снабдува со сол и нафталин, покрај тоа што на селаните им дозволува да сечат
дрвја. Селанецот ја наоѓа работната рака, плугот и добитокот за впрегнување
и, покрај обработката на нивите, тој е одговорен за значителните барања на
бегот во вид на неплатена работа во неговата приватна фарма и во неговиот
млин, како и снабдување со дрво и транспортирање на плодовите до пазарот
гратис. Тој не плаќа кирија, но ги дели полските плодови. Бегот добива чиста
половина од жетвата; селанецот ја задржува другата половина, но плаќа
десетнина на целата рожба. Истиот систем, повеќе или помалку, се ползува и
во одредени делови на Грција, но таму земјопоседникот е задоволен со една
третина од жетвата и таму нема десетнина. Грубо земено, просечното селско
домаќинство годишно произведува околу 25 фунти стерлинзи. Од ова 3 фунти
и 10 шилинзи одат за бекчијата или за резидентот адјук, 10 фунти (и
неопределен износ работна рака) оди за турскиот бег, додека 10 фунти
стерлинзи остануваат за селанецот. Тешко е да се замисли покомплетен
систем на пљачка и експлоатација.

19 Закуп на половина, заб. Д.П.
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Би било лесно да се извлече преувеличен заклучок од ваков типичен буџет.
Има области во Македонија што живеат во степен на сиромаштија што е
мизерен и опресивен. Албанските клисури живеат под постојана закана од
глад и има бедни села другаде на кои им е познат презирниот страв дека
лебот нема да стигне ниту за голо преживување. Но, во целост, поплаката на
селанството е што тие аргатуваат за господари што не признаваат никакви
должности за возврат на привилегиите што ги уживаат. Соодносот меѓу
киријата и доходот, меѓу данокот и заработувачката, е она што е неправедно.
Зашто, кога сѐ е кажано, парите вредат толку многу во Турција што
просечното семејство некако може да се снајде да преживее и со бедниот
остаток од 10 фунти стерлинзи годишно, кои му остануваат од 25-те што ги
заработува. На ова примитивно ниво рожбата на природата е поважна од
лакомоста на поробувачот. Селаните се навикнати на мака. Слабаците ги
истребува студот, суровата храна и епидемиите20 . Издржливоста на оние што
преживуваат речиси го надминуваат возможното. Се сеќавам добро на едно
студено декемвриско утро, кога стоев, топло завиткан во дебел капут, тресејќи
се од свирепиот студ и ветер што каса, во едно горско албанско село близу
Охрида. Не можев да им поверувам на очите кога се освестив и видов дека
пред мене стои девојче од седум или осум години, кое ми се смее, голоного,
гологлаво и буквално голо, со исклучок на едно лесно капутче што ѝ беше
префрлено преку грбот. Не беше дете на сиромав човек. Испадна дека била
ќерката на поглавицата во чија куќа ја преспав претходната ноќ – гостољубив
стар разбојник кој се обогатил од пљачка. Точно е дека според нашите
сфаќања селаните често се бедно облечени, но не сум убеден дека тие ова го
чувствуваат како мака. Точно е дека немаат пари, но од друга страна, тие
немаат ниту големи потреби. Нивниот материјален живот е, во суштина, како
оној на нивните предци од пред илјада години. Од цивилизираниот свет тие го
бараат само рускиот нафталин21, најевтиниот германски прибор, англискиот
памук за шиење и грубиот американ22, хартијата за цигари од Франција,
австрискиот шеќер и кафето од Азија. Сето друго селото самото си го
произведува. Основниот прехранбен продукт е лебот од мешавина од пченица
со ’рж или пченка – брашното грубо смелено во воденицата на месниот млин.
20 Малата сипаница, за среќа во блага форма, ретко кога е отсутна. Тифусот и дифтеријата се

вообичаени. Туберкулозата е честа, додека туморите, ракот и коскените заболувања ужасно
пустошат. Речиси не постојат болници, а компетентните доктори се реткост.
21 Делумно се сомневам дека нафталинот се увезува само поради квадратните лимени контејнери

во кои се пакува. Целата домашна економија на Турција се чини зависи од овие тенекии. Наредени
една врз друга и покриени со летви и конопно платно, тие служат како бедни колипки во градовите.
Насечени во плочи, тие ги штитат страните на подобрите куќи од времето. Се користат како канти
за вода и лонци за готвење. Храната, водата, дури и лебот, имаат вкус на нафта, кој на
префинетиот патник му станува сетивен симбол за Истокот. Ништо не може подобро да ги опише
сиромаштијата и немарноста на ориенталниот живот.
22 Вид платно: деним, тексас, заб. Д.П.
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Селанецот ретко допира месо, освен на софрите на големите слави, а многу не
ги ползува и млечните производи. Неговите омилени мезиња се црвена
пиперка, лук, кромид и гравот, и со нивна помош тој е може да ја преживее
монотоната диета на леб. Тоа е најевтината храна што може да се замисли.
Што се однесува до облеката, и мажите и жените се потпираат на домашната
ткаенина исткаена од сопствените овци, кардирана, испредена и сплетена со
примитивни дрвени инструменти направени во самото село. Костумот им
трае половина животен век, а во некои области женските носии се извезени во
едноличен вез од традиционални дезени. Секое село си има своја
непроменлива мода и нема простор за разновидност ниту во квалитетот ниту
во видот. Секој детаљ на животот е регулиран од страна на обичаи, кои
веројатно се промениле само во најситен детаљ откако Словените се населиле
во Македонија. Генерација по генерација, жените ги шијат своите носии по
истата мостра, грнчарот ја обликува глината на тркалото во истите елегантни
форми, а ковачот ги кове истите мотики, истите узди, истите ашови и српови.
За славите има вино од бочва, а за дневна употреба бело бренди (ракија,
мастика или узо), испечено од гроздови лушпи и комиње. Секоја недела
младината се собира околу истото дрво сретсело и игра во истиот тмурен и
монотон чекор во една долга редица на истата незвучна мелодија на кавалот и
на истиот непроменлив ритам на тапанот. Календарот, со своите бескрајни
слави и празници, долги постови и преодредени апстиненции, им ја дава на
селаните сета разновидност што ја пожелуваат. Животот е прост, макотрпен и
ограничен, но не е без домашни задоволства и примитивни луксузи.
Македонскиот селанец не бара ништо од надворешниот свет. Не е потресен од
маршот на уметноста и напредокот. Најверојатно би бил задоволен со својот
прост материјализам, доколку не беше под постојана опасност од насилство и
пљачка.
Страдањето што следува по секое востание е ретка појава. Дури и посетите на
даночникот не се чести. Албанските рации си имаат свои годишни времиња и
граници. Единствениот вознемирувачки елемент, кој е постојан и неиздржлив,
е оној од муслиманскиот сосед и муслиманскиот земјопоседник. Сериозно е
тоа што од приход од 25 фунти стерлинзи, просечното селанско семејство е
принудено да плаќа околу 15 на спахијата, арачлијата и бекчијата. Но, за жал,
кога односите меѓу селецот и неговиот турски спахија се изнесени на ваков
црно-бел начин, само половина од вистината излегува на виделина. Не
постојат пишани договори, спогодби за кирија, обичаи што може да ги наложи
судот. Доколку чифлик-сајбијата и селанецот беа од исти сој и од иста вера,
доколку тие признаваа заеднички морален закон и доколку чувствуваа просто
човечко сочувство во нивните дневни дејствувања, доколку постоеше
полиција што би го направила насилството опасно за сторителот и
правосудство што би ја направило измамата ризична за измамникот, овој
матен однос сѐ уште би го потчинувал селанецот на неподнослива економска
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тиранија. Тој е кираџија по туѓа волја; тој работи на милост на својот господар;
нема индустријализирани градови каде што тој може да си го однесе трудот
доколку спахијата се однесува нечесно кон него. Во суштина, тој е слуга на
странски поробувач, кој едвај го признава нивното заедничко човештво. Не
постојат судови на кои може да се жали, затоа што не може да си го дозволи
митото, а и не постои турски кадија што ќе се осмели да пресуди во полза на
христијански селанец против муслимански земјопоседник. Селскиот полицаец
(доколку бекчијата го заслужува тоа име) е бегов наемник и негов
назначеник. Единствениот закон што ги регулира овие комплицирани и
еластични односи е големиот револвер што го носи спахијата во појасот.
f.

Дневната обиколка на ситната тиранија

Каков е овој однос на дело? Тој несомнено варира од село до село, но
преовладувачки фактор секогаш е насилството. Како прво, мал е бројот на
муслимански спахии што поседуваат тапија за своите имоти. Тие се, просто,
„натрапници“, чии татковци ги анексирале овие имоти како продолжение на
некој месен масакр. Многу такви случаи се имаат случено не само во
далечното минато туку и во постојната генерација. Посетив едно село
(Треска), на само два часа јавање од Ускуб, кое било бројно населено со
христијанска заедница пред педесет години, каде што селаните си ја
поседувале земјата. Приближно за времето кога ние „се обложувавме на
погрешниот коњ“ во Крим, некои претприемчиви Албанци го нападнале
селото, масакрирале половина од населението, ги населиле нивните колиби и
ја присвоиле земјата на преживеаните. Мажите од денешната генерација сечат
дрвја и влечат вода за синот на разбојникот од педесеттите, кој сега е значаен
магнат. Тој им дозволува на селаните да си задржат половина од плодовите на
нивниот труд на земјата што им припаѓала на нивните татковци23. Селаните
се крепосници без слободно време, безбедност или права. Грубо, има околу
осумдесет дена во годината во кои добриот Бугарин не би работел на
неговото поле – неделите и празниците на поголемите светци. Бегот на Треска
смислил генијален план, при што ги присилува своите селани да работат за
него на неговите приватни ниви секој од овие осумдесет дена. За оваа работа
тој не плаќа ниту во пари ниту во натура и не ги дели плодовите на трудот на
селаните со нив. Селскиот полицаец е наемник на бегот. Половина од
населението на селото сега е муслиманско. Овој дел од населението е
изземено од ангарија и, нормално, подготвено е да го ползува оружјето за да
23 Секако, постојат исклучоци. Знам за тројца албански бегови за кои дури и нивните бугарски

селани зборуваат добро. Еден од нив дури и ги вдомуваше и ги прехрануваше своите селани
неколку месеци откако нивното село беше опожарено за време на востанието од страна на
турскиот аскер. Морам да додадам дека овој случај беше уникатен.
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си ги држи невооружените христијански соседи потчинети. Пред да си
заминам од ова село, во кое не постои недела во дневната обиколка на
бесполезниот труд, наидов на живописна илустрација за начинот на живот
што го водат селаните. Еден старец, снажно изграден, но облечен во крпи и со
елан на измачен скот, кој сите овие селани го носат сѐ дури не им се даде
пушка и не се придружат на востаничка чета, ми пријде кога се готвев да
заминам. Мислејќи дека имам некаква медицинска вештина, старецот ја откри
раката и ми покажа гадна рана, која беше почнала да гнои. И, потоа, со двајца
соседи што ја потврдија неговата приказна, ми објасни како дошол до раната.
Два дена порано работел на неговата нива, кога Турчин од соседното поле го
свикал безусловно да му помогне. Бугаринот не можел да го остави она што
работел во тој миг и понудил да намине кај Турчинот за пет минути. Турчинот,
збеснат од оваа демонстрација на независност, скокнал и го избол со нож. Тоа
утро Бугаринот почнал да куца накај Ускуб за да побара медицинска помош за
раната. Турчинот го пресретнал по пат и го принудил да се врати назад. Му
понудив да го однесам во градот со мене, но тој не смееше да тргне, зашто не
можев да му гарантирам безбедност од одмазда на неговиот непријател.
Приказната на овој човек беше несомнено вистинита –кога бугарскиот
селанин лаже, тој не кажува вакви тапи приказни. Тука, значи, беше еден мал
пример за дневниот живот во Треска. Не претполагам дека бегот и неговите
наемници често се принудени да ги ползуваат своите ножеви. Знаењето дека
тие можат да прават што сакаат, без ризик од казна или одмазда, веројатно е
доволно да го направи нивното господарство почитувано. Одвреме-навреме
можеби е потребно да се тепа, да се ранува или да се убива, за потоа старата
обиколка на банална злоба, ситна пљачка и вулгарна страст да си продолжат
со својот нормален тек. Конзулите не слушаат ништо за ваквите ситни селски
трагедии: украдениот кожув, осакатениот вол, исеченото дрво, сменетиот тек
на реката, жената навредена или дури и обесчестена додека мажот работи на
нивата. Тие минуваат незабележани од ден на ден, и само кога странец
седнува натенане во селска куќарка и ја надминува срамежливоста и
сомничавоста на нејзиниот сопственик, тогаш тој може да разбере за сите
секојдневни злоупотреби. Тие не се ниту интересни ниту сензационални, но
токму ова секојдневно домашно угнетување, многу повеќе одошто
зачудувачките и топтан насилија, се она што го дроби македонското
селанство, го разбива неговиот дух, неговиот интелект, неговата човечност, и
го прави она што е денес – збудален народ на робови, подготвен да стори
секаков злостор, да претрпи секаква тортура, само доколку може да се отараси
од ситните полски тиранчиња, кои му го јадат лебот, му го пијат трудот и му ја
погубуваат душата.
Македонскиот проблем е очаен, главно, бидејќи е прелеан со апстракции.
Зборуваме за „неволја на Балканите“, за востанички ексцеси и за турски
злостори, без да сфатиме дека овие повремени и изненадувачки феномени се
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производ на мизерија која е толку постојана што е неинтересна и —
неподнослива. Ние го замислуваме турското несовесно владеење како
изолиран и нерационален факт, без да разбереме дека е високоорганизиран и
мошне интелигентен систем, конструиран да промовира профит на мало
малцинство на службеници, даночници и спахии. Тоа значително се темели на
корумпирани и антиопштествени интереси. Лошото политичко управување е
најмалото од сите зла што ги произведува. Реалноста за сета оваа збрка на
етнички конфликти, над шовинизмот на балканските народи и калкулациите
на поголемите Сили, е пренебрегнатиот македонски селанец, истормозен,
експлоатиран, заробен, незаинтересиран за националните програми,
нестрплив само за денот кога ќе може да си го задржи топлиот кожув на својот
грб, да ја даде својата ќерка на маж без срам и да си го јаде на мир лебот на
својот непрестаен труд. Сите наши напори да му дариме идеална влада може
да пропаднат. Но, политиката е, по сѐ, прост фрагмент од животот. Додека
Сервија го заработува презирот на цивилизираниот свет, сервијанскиот
селанец сее со надеж и жнее на мир, чувајќи ги за зимските квечерини
приказните за убиените прадедовци и за обесчестените прабаби. Додека
Бугарија го протерува нејзиниот принц и нејзината престолнина врие од
вознемирувачката борба меѓу партиите, нејзиното селанство засекогаш жнее
свежи полиња под својот плуг, ослободено од старите стравови кои ја
парализираа неговата енергија и го поробуваа неговиот дух. Простата работа
на владата, нејзините тешкотии, интриги и реформите што ги ангажираат
пратениците и го возбудуваат печатот, немаат влијание врз мирната обиколка
на селскиот живот. Домашната тиранија на туѓо владение е она што го засега.
Да се ослободи од оваа секојдневна опсесија би било вистинска еманципација.
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III
ПРАВОСЛАВНАТА ЦРКВА
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1.

Приврзаноста на селаните кон црквите

ВО УСТИЕТО на една дива клисура во северна Македонија има едно селце што
под своите сламени покриви и распаднати ѕидови крие повеќе мизерија и
повеќе жизнесност одошто кое и да е друго место во современа Европа.
Селаните се прости крепосници, кои го работат имотот на каприциозен
господар седум дена секоја недела. Тие не се дел од оној среќен фрагмент на
христијанското селанство што го оформува својот секојдневен свет во
рамките на еден рид или една долина во компактна и сродна комуна на една
вероисповед и една народност. Куќата на бегот доминира врз нивните ќумези.
Муслиманските наемници на бегот, мрзливи, добро вооружени и воспитани во
предаторска традиција, живеат меѓу нив и врз нив. Нивниот живот е монотона
обиколка на експлоатација и слугување, прекршена и разнообразна само со
некој немилосрден акт на зло или пакост, за кој нема можност ниту за одмазда
ниту за отштета. Зборувајќи со селаните, се сеќавам дека на јазик ми дојде
прашањето: „Зошто седите? Зошто сосема не се иселите? Немате што да
изгубите. Железницата е едвај на десет милји од тука. Речиси можете да ги
видите сервијанските ридови, а Бугарија е на само три дена пешачење. Зошто
не заминете во земја каде што можеби ќе бидете и слободни и
просперитетни?“ Нивниот одговор ми даде увид во најдлабоките инстинкти
на природата на балканскиот селанец. „Кој ќе се грижи“, рекоа тие, „ за
манастирот, доколку ние го напуштиме? Турците ќе го запленат.“ И тогаш ме
однесоа да го посетам „манастирот“. Стануваше збор за малечка капела со само
неколку груби колипки. Порано тука имало монах или двајца, но сега за
манастирот се грижеше едно селско семејство, кое ја обработуваше
сиромашната земја, која ѝ припаѓаше на камената, осојна долина. Манастирот
не изобилуваше со никаква архитектонска убавина, богати икони или
интересен дрворез. Но, неговата школка од сурови камења, иако неодамна
премачкана со малтер, одекнувала со векови со молитвите, верата и
мизеријата на тоа запуштено селце. Грубите посвети со славонски букви
докажуваа дека манастирот датира од пред турското ропство. Манастирот
беше единствената врска со минатото и селото беше подготвено да ги истрпи
секојдневните понижувања, работата што не запира, безнадежната беда,
задоволно да ја исполни простата должност кон зачувувањето на овие
историски камења од пропаст, држејќи ги запалени малите пламенчиња што
ги беа зацрниле параваните на олтарот со благочестието на вековите. Оваа
страст кон црквата го претставуваше единствениот идеален елемент на
животот на селото, неговата исклучива грижа надвор од прехраната и
облеката, а беше доволно силна да ги надмине сите искушенија на слободата и
спокојството. Колку повеќе човек ги запознава македонските селани, толку
повеќе сфаќа дека сентиментот на ова село е заеднички именител за сите нив.
Обиколувајќи ги разурнатите села околу Монастир по востанието, секогаш
првин бев воден да ја видам опожарената или ограбена црква. Нејзиното
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урнисување ги потресуваше луѓето далеку повеќе одошто загубата на
нивните домови. Село по село нѐ молеше да тргнеме на страна извесна
порција од хуманитарниот фонд, кој беше доволно голем само колку да ги
задоволи потребите за гола преживувачка за обнова на црквите. Убеден сум
дека просечниот селанец попрво би сакал да ја обновиме неговата црква дури
и на сметка на храната и облеката што им ја обезбедувавме. Едвај има село
толку сиромашно или мало за да нема црква, дури и ако селаните живеат во
ќумези и последните недели пред жетвата ги преживуваат на диета од корења
и билки, додека побогатите села на југот креваат преубави, иако храмови без
вкус, кои доминираа со околината 24.
2.

Црквата како единствена политичка организација

Не толку верските инстинкти колку политичките околности на балканскиот
селанин се она што ја објаснува неговата страста приврзаност кон неговата
црква и големата улога што ја игра таа во неговиот опстанок. Неговата
верност спрема црквата за изминатите пет века е едно континуирано
мачеништво. Тој останал верен не само од разумната или традиционална вера
во нејзините постулати туку и поради тоа што откажувањето од верата значи
и откажување од неговата народност и предавство на каузата на сопственото
семе. Верата е единствениот слободен и општествен живот што му го
дозволуваат Турците. Црквата е суштински национална организација. Таа го
потсетува на величественото минато. Го обединува со браќата христијани низ
Империјата. Таа е единствениот вид здружување и комбинација што не се
смета за предавничко. Нејзините владици се единствената христијанска
аристократија во Турција, нејзините синоди и месни совети единствениот вид
автономија или репрезентативна самоуправа што ја дозволува законот. Која
24 Постарите цркви на истокот се само малку повеќе од светилишта. Тие немаат врска со

населението. Тие можат да се најдат во пусти места или, пак, во град од можеби 5.000 души, можат
да се најдат стотина древни капели. Тие не се соборни храмови или места за богослужба.
Впрочем, тие се споменици за светци. Во нив има доволно место да се замавне со кандило и да се
исчати молитва, но за верниците никој не помислил кога ги градел овие капели. Слики (икони) го
обележуваат покојниот светец и можеби ковчег ги содржи неговите мошти. Местенцето со својата
елегантна структура и сликовити куполи од древна тула, ја исполнува должност за селото со
самото свое постоење и несомнено се смета за голем фактор во придобивањето на наклоноста на
светиот маченик или пустиник. Современите цркви, кои често се големи и пространи, очигледно се
градат под влијание на сосема друга концепција за улогата на црквата во животот. Тие секако си ги
имаат своите олтари и икони, но тие се првенствено „синагоги“, односно соборни храмови. Селото
под турска власт почнало да си ја цени својата црква како центар на својот општествен и политички
живот. Само тука ѝ е дозволено на целата заедница да се собира на едно место. Тука таа е
подалеку од очите на тиранинот и неверникот. Состаноците за разговори на секуларни теми
понекогаш се држат во наосот, додека востаничкиот комитет го собира селото во црквата со цел да
ги избере мажите што ќе служат во неговите чети. Но, и покрај овие нецрковни употреби, црквата
си ја задржува својата светост. Понекогаш, иако ретко, како што беше случајот за време на зимата
1903-1904 година, се ползува како засолниште за обездомени семејства, но мојот предлог да биде
преобразена во болница за време на епидемијата предизвика ужас, затоа што смрт во црквата би
означила нејзино сквернавење.
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било политичка организација надвор од црквата мора неизбежно да биде
тајно и забрането општество. Во рамките на црквата и разновидните
активности, главно образовни, кои никнуваат околу црквата, возможна е
извесна доза слобода. Производот е тоа што христијаните во Турција
отсекогаш зачувале или сѐ уште поседуваат извесно единство и моќ за
заедничко дејствување. Црквата е таа што ја плаќа неизбежната казна. Повеќе
или помалку таа се има секуларизирано, со што нејзините духовни функции
имаат настрадано. Нејзината мисија станала патриотска, наместо духовна.
Оваа трансформација на православната црква во национална организација е
последица на чудната цивилизација на поробителот. Турците биле воинствен
народ со теократска организација. Нивниот закон бил религиозниот кодекс;
нивната армија освојува во името на верата. За цивилен закон и цивилна
администрација тие немале концепција, и овие идеи едвај имаат фатено корен
дури и во наше време. Законот што го донеле со себе бил Куранот, а тој не е
ништо полесен да им се наметне на христијаните одошто да се вклучат во
армијата. Како последица на тоа израснал овој чуден систем на автономија во
рамките на Империјата, кој нема територијална или етничка основа, туку се
заснова целосно на религијата. Турските судови, кои постојат исклучиво за
потребите на толкувањето на Куранот, имаат јурисдикција само врз
муслиманите. Споровите меѓу христијаните ѝ биле оставени за решавање на
христијанската црква, а поглаварите на црквата биле назначени за одговорни
од страна на отоманските власти за доброто чување на нивните стада.
Општеството било организирано во цркви на кои, на една или друга, сите
отомански поданици мораат да им припаѓаат. Овие милети, како што се
нарекуваат – ислам, грчката црква (Рум), католиците, Ерменците и Евреите –
беа единствените поделби што Турците ги признаваа. Румскиот милет (Рум
[Roum] е турско изопачување на зборот Ромајос [Romaios], грчкото име за
поданикот на Византија) беше сѐ што остана од Источната [Римска] Империја.
Под владиците и патријархот, милетот го продолжил животот на
византискиот дворец и ја зачувал грчката националност со грчката форма на
христијанството. Тоа било името што ги ставало Србите, Бугарите и Грците
под една заедничка ознака, која подразбирала само признавање на
авторитетот на константинополскиот патријарх. Системот целосно се одржал
секаде во Турција до длабоко во минатиот век. Сѐ уште има градови во
Албанија (на пример, Ипек [Пеќ]) во кои нема цивилни судови и Куранот е
единствениот закон. Меѓутоа, иако кодексот заснован на наполеонскиот
модел сега преовладува во поголемиот дел од Турција, стариот теократски
поредок воопшто не е исчезнат. Законот за бракови, разводи и наследство сѐ
уште се спроведува од страна на владиците. Дотолку повеќе што Султанската
реформска програма од 1902 година го укина планот според кој сите верски
заедници на главните градови избираа свето лице во својство на судија во
различните цивилни судови. За потребите на регистрација и за пасоши
73

стариот милетски систем е сѐ уште во употреба, а Србите, Власите,
православните Албанци и Бугарите што се немаат придружено на
шизматичната национална црква, во пописот сѐ уште се класифицираат под
општата графа Рум – факт што Грците, со своите претензии кон Македонија,
секогаш се нетрпеливи да го ползуваат во своја корист.
3.

Моќта на владиците

Една од оние чудни аномалии на кои човекот постојано се сопнува во Турција
е фактот што владиката на православната црква ужива, барем формално,
авторитет и ранг што свештеник во која било христијанска земја ретко
поседува, освен ако не е тоа производ на неговиот личен карактер.
Старомодниот Турчин ретко се доведува себеси во состојба да го смета
христијанинот за нешто повеќе од нечисто и изопачено животно.
Официјалните документи што ги удостојуваат владиките и патријарсите со
својот авторитет се засновани на древен модел, кој го денунцира целото
христијанство како расипана креација на Лукавиот. Султанот може да нареди
системски масакр на стадото на владиките да биде извршен под контролата
на неговите офицери со сигнал од труба даден од минаретите. Но, и покрај тоа
владиката е висок службеник на државата. Во официјалната хиерархија тој
може да се рангира повисоко од цивилните и воените губернатори на градот
во кој живее. Тој може, доколку избере, да го присвои авторитетот, надвласта и
достоинството што ги уважува неговиот ранг. За него има место во
советничкиот пленум на неговата област. Се случи кајмакамот (префект) на
Касторија да биде разрешен во есента 1903 година поради тоа што западнал
премногу очигледно и јавно под влијание на грчкиот митрополит. Тоа испадна
бесполезна претпазливост. Следниот кајмакам, бидејќи беше личност со слаб
карактер и ограничена интелигенција, потпадна под истото влијание. Итар
свештеник, доколку поседува остар ум и длабоки џебови, и над сѐ, доколку ја
има храброста да ја ползува својата позиција, можe да оствари вистинско
влијание врз администрацијата. Кајмакамите, дури и валиите (губернатори),
ретко ги додржуваат своите позиции за долго време и ретко се стекнуваат со
значително локално влијание. Затоа, тие на поткупите што ги примаат од
владиците гледаат како на свој најсигурен и надежен прилив на доход, со
производот што познавањето на турскиот јазик е повредно за владиката
одошто длабокото познавање на новозаветниот грчки. Од сосема мало
значење е дали е тој навистина теолог, но исклучително важно е тој да биде
чаршиски човек. А, од деветтемина македонски владици што ги запознав, не
повеќе од тројца ја ползуваа својата моќ за некаков ефект. На владиците, иако
се избираат исклучиво од целибатното свештенство, кое добива долго
професионално образование, често им е тешко да ги заборават своите селски
корени; и стравот од владејачката раса, која е врежена во секој македонски
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селанин, е склона да го следи низ целиот свој живот. Во секој случај, моќта на
месните турски службеници е до толку ограничена под современите
околности што влијанието на владиците може има ефект само во однос на
незначителни и парохијални ситници. А, доколку владиката има некаква моќ,
тој истовремено има и тешка одговорност. Доколку Турците се најдат во
умствена состојба во која посакуваат целиот народ да има само една глава за
да можат да ја исечат, владиката нуди искушителна замена. Во
неодамнешните години влијанието на Русија ја засили позицијата на
владиците. Класичниот пример за оваа тенденција да го прогласат владиката
за одговорен за гревовите на неговото стадо е случајот со грчкиот патријарх,
кој беше обесен за време на Војната за независност. Неодамнешните анали на
Ерменија даваат други примери. Ваквите работи природно го прават
просечниот владика, кој треба да биде своевиден трибун на народот,
превртлив и плашлив претставник на официјалната религија, кој им служи на
двајца господари со неспокоен врат.
Но, меѓу неговите луѓе тешко е да се преувеличи влијанието на владиката. Во
народниот говор на Грците тој е познат како „деспотес“. Тој за нив
едновремено претставува и цивилна и религиозна власт, и тој е најблискиот
пристап што го поседуваат тие до нешто како домородна аристократија. Тој
им е единствениот медијатор со Турците – освен ако нема некој европски
конзул на лагер. Тој ја води целата машинерија на Црквата, вклучително и
функциите врз кои таа претходно имала целосни, а сега делумни ингеренции
(брак, наследство, развод). Тој управува со училиштата и, доколку такво
нешто постои, со болницата на заедницата. Според селскиот стандард
владиката е извонредно богат. Одржува извесно позиција и обично наследува
голема куќа на угледно место. Неговиот совет може да се бара за големи и
мали прашања. Тој се држи на дистанца, се носи по правило со достоинство
што е делумно аристократско, а делумно свештеничко. Професионалната
етика го опкружува со христољубиви изреки од византиско потекло, а
установениот ред налага верниците што му приоѓаат да мора длабоко да му се
поклонат, да му ја бакнат раката и да седнат на извесно растојание од
неговиот стол. Но, тој е дел од стар поредок, кој рапидно исчезнува пред
западното влијание. Меѓу постарите генерации владици, додека извесна
практична мудрост и знаење на светот не се ретки квалитети, образованието
во некаква европска смисла на зборот е реткост. Меѓутоа, има двајца
македонски владици, обајцата Грци, кои имаат студирано во странство,
едниот во Оксфорд другиот во Лајпциг, но нивното познавање на англискиот и
на германскиот јазик само ги фрлаат во подлабок релјеф нивните
непоправливо византиски навики на размислување. Многумина од високото
бугарско свештенство имаат студирано во Русија, но само на свештенички
семинари, од кои, претпоставувам, модерните и западни идеи се љубоморно
исклучени. Тие живеат, главно, седентарни животи, ретко излегувајќи од
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своите палати или доаѓајќи во допир со секојдневниот живот на селанството.
Нивната преокупација е со непрестајните завери и насилство, преку која
секоја Црква во Македонија си го одржува местото меѓу своите ривали.
Нивниот занает е нетрпеливоста, а нивната професија – пропагандата, и им
остава сосема малку слободно време за да можат да се занимаваат со
духовната и материјална благосостојба на своите стада. За некои гласините
кажуваат приказни за алчност и корупција, особено во трговијата со разводи.
Другите се целибатни само во нивните заклетви. Најпријатниот меѓу оние
што јас ги запознав беше бугарскиот митрополит Грегориј од Монастир,
нежен старец со никаков понеискрен вкус од култивацијата на цвеќе. Во
неговата рана зрелост тој организирал амбуланта за време на Руско-турската
војна и, и покрај сето противење на Турците и Грците, минал неколку недели
за време на зимата, која следуваше по востанието, обиколувајќи ги
урнисаните села, со цел да им ја олесни жалоста.
Значењето на владиците е осудено да исчезне со турската власт и
теократската традиција што ја аклиматизираше во Источна Европа. Уште сега
бугарскиот Комитет претставува движење на демократски револт против
овие принцови на Црквата. Тоа е движење што е предводено од млади
„полузападнизирани“ мажи, кои се наоѓаат себеси речиси еднакво без љубов
од византизмот, како и од турското управување.
4.

Секуларизација на религијата. Отсуство на ерес. Рамнодушност кон
поведението. Позицијата на поповите. Фаталистичкиот поим за
Господ.

Не е лесна задачата за туѓинец да се обиде да направи процена за вредноста и
карактерот на религијата како што е таа претставена од православната црква
во Македонија. Еден очигледен и објективен факт, меѓутоа, се чини ветува
прилично добра претпоставка. Ништо не може да биде позабележително од
апсолутното отсуство на ерес меѓу христијаните во Турција и во балканските
држави. Активната шпекулација на грчкиот ум и неговата преокупација со
верата произвеле бескрајна редица од повеќе или помалку интересни ереси
дури и за време на средновековието. Со турското ропство тие наеднаш
престанале. Извесен патријарх, кој бил образуван во Германија, во
седумнаесеттиот век си поиграл малку со протестантизмот. Мислам дека нема
друг пример за девијација од монотоната патека на официјалното
православие. Точно е дека имало шизми, но тие секогаш биле на политички, а
не на теолошки основи. Се плашам дека образложението лежи на површината.
Во источната црква нема ерес, бидејќи не постои вистински интерес за верата.
Турското ропство ги здробило сите облици на интелектуален живот, а во
смртното непријателство меѓу поробувачот и угнетениот, христијанството
станало само своевидна ментална униформа во која една од страните
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маршира во долга и неизвесна одбранбена војна. Ропството, впрочем,
умртвило барем еден особено интересен ерес25, познат како богомилство, кој
виреел меѓу Словените во Македонија и во Босна, како и во Албанија. Се чини
дека овој ерес бил унијатски во својата теологија, маникијански во својата
метафизика и толку тврдоглаво идеалистички, толку сигурен во убедувањето
дека сета материја, а оттука и сите екстерни форми, се зло, што ја отфрлил
причеста. Она сосема малку што е познато за оваа појава укажува на афинитет
кон некои од најдуховните ереси на руските селани. Но, современиот
балкански селанин ниту има слободно време ниту спокојство да ѝ приоѓа на
верата со какво било свежо или оригинално толкување. Тука христијанството
на источната црква се споредува неповолно со исламот, кој ја докажува својата
виталност со поголеми неортодоксни шпекулации. Не постои интелектуално
движење меѓу христијаните што може да се спореди во интересот со
бектешискиот ерес, со својот таен револт против Махомет, со своите мистични
тенденции, и своето проповедање толеранција и братство (види стр. 246, 247).
Навистина, крстот на истокот станал дотолку само прост симбол на
завојуваноста, што е тешко да се дефинира православното христијанство на
друг начин освен со негативни зборови. Се сомневам дека има какво било
важно влијание врз поведението, додека несомнено во неговите традиции
повеќе нема ниту трага од хуманитарниот дух на милост и љубов, кој
современиот ум сѐ повеќе има тенденција да го толкува во својата вера.
Муслиманот барем има теорија дека може да се искупи за многу гревови
давајќи им леб на кучињата скитници 26. Не постои вакво чувство меѓу
христијаните и еднакво мало е признанието за имање должност кон
сиромавите и болните. Нема лесно да го заборавам впечатокот што ми го
остави мојата посета на Корица [Корча], богат и напреден град со моќна
православна заедница, која ги опсипува со пари големите училишта, како и
претенциозната катедрала, кога грчкиот Владика ме молеше да издвојам една
фунта од Британскиот хуманитарен фонд за помош на единственото семејство

25 Овој ерес имал врска со павликијанскиот ерес во Ерменија, како и со подоцнежните движења

меѓу Албинезите и Боемците.
26 Верувам дека малку се историските фигури за кои хроничарите на суровоста ќе зборуваат

полошо одошто за султан Абдул Хамид. А, дури и овој човек неодамна се погрижи да даде наредба
со која ѝ забрани на Европската трамвајска компанија во Константинопол да фрла сол на своите
линии зимно време, за мешавината на сол и снег да не предизвика болка во стапалата на
кучињата скитници. Кој, според некоја праведна и вечна интелигенција, би бил повиновен – неукиот
и суеверен деспот, кој ги масакрира своите нелојални поданици од страв, или „просветениот“
светски човек, кој предизвикува болка на глупави животни за парична добивка?
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бегалци што гладуваше во кругот на епископската палата 27. И во Охрида и во
Касторија направивме неколку залудни обиди да го убедиме бугарското
свештенство да ги посети болните и ранетите во нашите болници, да им дадат
извесна духовна утеха, да им читаат на глас или барем да ги разведрат со некој
љубезен хуман збор. Но, очигледно богослужбите од ваков вид не влегуваат во
источниот идеал на христијанството. Единствената грижа што ја покажа
свештенството кон нашите пациенти беше страсната тревога случајно да не
ги охрабриме овие мизерни суштества, на кои им беа потребни храна и нега,
да го прекршат исклучиво строгиот пост, кој црквата го налага за триесет дена
пред Божиќ, како и пред Велигден. Можам да се присетам само на еден
единствен доказ, кој укажува на тоа дека црквата воопшто не се интересира за
поведението на своите приврзаници – честото присуство во црквите на
сурови симболички фрески, во кои се отсликува ужасната судбина на
разновидните грешници и во кои избран асортиман на проклетници,
вклучително и владици и паши, трпат соодветни, но секогаш грозни тортури.
Од друга страна, вреди да се забележи дека исповедта, која номинално сѐ уште
претставува институција во Источната црква, речиси е целосно надвор од
употреба. Ова се чини дека подразбира растечка рамнодушност кон
поведението, но исто така, несомнено, се појавува како природна последица
на неукоста и деградацијата на секуларното свештенство28. Да се бара
морален совет од просечниот свештеник, навистина би било премногу
апсурдно. Женетите попови надвор од големите градови се, главно, речиси
целосно необразовани, и живеат селански животи, само додавајќи ги
бакшишите што ги плаќаат верниците за венчавки, крштевки и погреби кон
доходите од своите ниви. Тие се едвај писмени, колку да ги промрморат
литургиите и да ги водат парохиските регистри; но, нивната супериорност врз
просечниот селанец завршува тука. Проповедањето е речиси непознато.
Нивната функција е онаа на пастир или на учител. Тие се, просто, ситни
службеници, кои ги извршуваат соодветните обреди за преминување на
границата меѓу овој свет и следниот. Тие погребуваат и крштаваат за хонорар,
главно во духот на цариникот, кој ја прибира дажбината на границата од оние
што влегуваат и излегуваат. Меѓутоа, попот е најчесто меѓу поглаварите на
27 Ништо не може помизерно да го илустрира коренитиот варваризам на Грчката црква одошто

одвратната суровост што се практикува врз душевно болните во манастирите. Во Турција не
постојат други лудници освен овие, а методот на лечење се состои од затворање на страдалникот
во подземна зандана, каде што тој повеќе или помалку се изгладнува, понекогаш се лишува од
вода и често се тепа безмилосно, со цел од него да се избрка злиот дух. Знаев за случај во кој
било спроведено мачење на стар свештеник, кој не страдал од ништо повеќе од губење на
менталната моќ, која неретко го придружува жестокиот напад на грип. Би било полезно доколку
извонредните англикански свештеници, кои се обидуваат да промовираат унија со Источната
црква, го употребат своето влијание да ги реформираат ваквите злоупотреби, наместо да го
овековечуваат, со своите смешни ласкања, самозадоволството што ги образложува. Турците не се
единствениот автор на источни злостори.
28 Свештенство што не произлегува од редовите на монасите, заб. Д.П.

78

селото. Како претставник на владиката и како еден од „достојниците“ што
турските власти ги сметаат за одговорни, тој ужива значителна моќ. Често
моравме да бараме од попот на урнисано село да состави список на победните
семејства. Производот ретко беше задоволителен. Или попот составуваше
бесрамен каталог на свои роднини и пријатели или, пак, плашејќи се да не
навреди некој од своите следбеници, ги запишуваше сите. Најдобрите
свештеници беа, по правило, мажи што беа избирани од своите соселани за
востанички војводи поради некаква природна дарба да командува.
Но, би пренел целосно погрешен впечаток доколку што било во ова поглавје
укаже дека македонскиот селанин има недоволно чувство за вера. Тој ја
поседува коренито, на начин што не е лесен да се дефинира. Тој пости со
строга прецизност не помалку од двесте дена во годината, а православниот
пост, кој вклучува апстиненција не само од месо туку и од риба, млеко и јајца, е
ужасно сурово искушение. Во градовите, и можеби во побогатите села, постот
не се следи во сета своја ригорозност, но во најмала рака, жените во
сиромавите горски села попрво би умреле одошто да го прекршат постот.
Обредите играат огромна улога во македонскиот живот, а истовремено, не
можам да замислам народ што е поскандалозно без почит. Извесни обреди,
како крштавањето на водите за време на славата на свети Јован Крстител,
кога владиката фрла крст во месното езеро или река, по кој скокаат младите,
се искрено пагански и пријатно сликовити. Но, само антиквар може да најде
полза во церемонијата на крштавање или венчавка. Пријателите на доенчето
или на младенците се смеат и зборуваат за време на старомодните протоколи,
а имам слушнато бугарски поп како ја растресува црквата со итрина изречена
на интервали, кога тој ги мрмори волшебните зборови и го помазува модрото
тело на несреќното бебе со предодредениот број крстови од масло. Меѓутоа,
навистина, има извесна доза оправдување за селаните. Литургијата целосно се
спроведува на мртов јазик, разбирлив само за образованите. Разбирливо е што
Грците очајно се држат до древниот јазик, но кога човек учи дека новата
Бугарска православна црква го воскреснала стариот словенски јазик на
светите Кирил и Методиј, наместо да оформи литургија на современиот
бугарски јазик, тој се сомнева дека нејаснотијата и оддалеченоста мора да се
темелен постулат на ориенталната религиозна совест. Он што останува по
сите овие негации верувам е тоа дека македонскиот селанин живее со
прогонувачко чувство на постојаното присуство на Господ и светците.
Неговиот дневен јазик е обликуван од ова чувство, а изреките што го содржат
името Господово, постојано се повторуваат. На турски првиот збор што
туѓинецот го учи е јаваш (полека); на бугарски тоа е Господ. Обзнани дека
носиш некаква добробит и непроменливиот одговор е: „Господ те испратил.“
Прашај го селото што ќе прави кога ќе престане хуманитарната помош и
одговорот е: „Гопспод ќе се погрижи.“ Спомени дека е некој болен, ќе бидеш
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опсипан со: „Господ ќе го спаси.“29 Господ зад овие изреки е, се сомневам,
просто безличната природна сила на источниот фатализам, надарена со матно
дефинирани морални атрибути, која не навлегува во значителен или интимен
однос со човековиот дух. Но, вербата во Неговото присуство и во Неговата
славна легија светци, понекогаш видливо и секогаш активно, а не многу јасно
диференцирано од традиционалните словенски бајки, е целосно искрено и сѐ
уште недопрено од западните влијанија. Имам слушнато гласини дека во
некои бугарски села селаните биле убедени да ѝ се придружат на
револуционерната борба само откако грамофон прошверцуван во црквата за
време на неделната литургија објавил на необичен тон дека тоа бил гласот на
Христос, кој ги командува сите свои следбеници да се кренат против Турците,
и ги уверил дека ќе победат. Не можам да ја потврдам вистината на оваа
гласина, но и да е измислица, сепак е доволно соодветна сатира за
балканското христијанство.
5.

Верските омрази се, всушност, етнички судири

Постои една општа илузија во однос на црквите на Балканот кон чие
популаризирање многу придонесе г. Балфур. Тој има говорено и пишувано
дека расколите и омразите меѓу источните христијани се производ на
религиозни разлики. Тоа е, во суштина, инверзија на фактите. Точно е тоа дека
старата омраза меѓу Грците и Латините сѐ уште опстојува, но дури и таа не си
ги наоѓа своите корени во теолошките разидувања, кои биле компонирани на
повеќе од една пригода, туку во жолчните сеќавања од Крстоносните војни,
кога христијанската коњица на Западот скршнала од магистралата што водела
до Светиот гроб за да го опустоши Константинопол и да ја уништи Источната
Империја. Но, речиси и да нема католици во европска Турција, со исклучок на
Албанија и левантските пристаништа. Битката на Црквите е, просто,
политички, односно попрецизно, етнички конфликт, кој има придобиено
црковна боја поради невообичаените теократски услови што преовладуваат
во Турција. Не постои меѓу грчката и бугарска црква, ниту сенка од разлика
ниту во доктрина, ниту во обредите, ниту во конституцијата. Единствената
разлика меѓу нив е во тоа што „Грците“ го признаваат авторитетот на грчкиот
патријарх и се заведени под „Румски“ милет, додека Бугарите ја отфрлаат
неговата врховна власт, го почитуваат бугарскиот егзарх, го ползуваат
словенскиот јазик во своите литургии и се заведени под „Бугарски“ милет.
29 Оваа конкретна етапа на религиозни чувства резултира со целосно занемарување на сите

санитарни и медицински мерки на претпазливост, особено кога станува збор за децата. Еден
бугарски епископ се чинеше дека постојано чувствува скриена сомнеж спрема нашата болница
како безбожно мешање со судбата. „Доколку Господ мисли дека треба да оздрават, тие ќе
оздрават; доколку Тој мисли поинаку, тогаш нема.“ Овој типичен екумен често потсетуваше на
Ибзеновиот пастор Мандерс, кој верувал дека осигурувањето против пожар претпоставува пркос
кон Провидението.
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Прогоните се големи, но не може вистински да се рече дека тоа се верски
прогони. Селата се „прекрстуваат“ насила, со закани или со убедување од една
„црква“ во друга, но процесот не означува ништо повеќе од префрлување на
верноста од една политичка пропаганда кон онаа на соперникот. Целата
бугарска шизма, секако, беше екскомуницирана од страна на грчкиот
патријарх, но апсурдноста на употребата на ова духовно оружје во телесна
војна е толку очигледна што „Грците“ и „шизматиците“ често ја споделуваат
истата црква и одржуваат литургија наизменично во неделите на грчки и на
словенски од истиот олтар30.
Оваа единствена омраза може да ја разбереме само доколку се присетиме дека
турските институции го оневозможуваат формирањето на какви било партии
или здруженија, освен на верска основа. Група луѓе што има желба да создаде
националистичка или политичка асоцијација во Турција, мора да избира меѓу
алтернативите да основа црква или да формира тајно здружение. Кога
Бугарите посакаа да го нагласат фактот дека тие се засебна народност од
Грците, единствената можна процедура беше да оформат шизматична црква,
која би им го дала правото да бараат признавање како нов милет, бидејќи
Грците одбија да го признаат нивниот јазик или да назначуваат бугарски
владици. Успехот на бугарската пропаганда се должи повеќе на овој драстичен
и бескомпромисен чекор одошто на што и да е друго. Сервијанците никогаш
не се обидоа да го отфрлат авторитетот на екуменскиот патријарх и, иако со
големи трошоци во бакшиш и многу дипломатски интриги, успеаја во 1897
година да ја обезбедат номинацијата на српски владика во Ускуб, сепак, тие сѐ
уште се мешаат со Грците, Власите и православните Албанци во „Румскиот“
милет. Власите се во уште поабномална позиција. Тие немаат сопствена црква
ниту хиерархија, додека неколкуте свештеници што се осмелуваат да држат
литургија на румански [аромански, заб. Д.П.], веднаш се екскомуницираат од
страна на грчките владици.
6.

Католицизмот на Балканот.

Забелешка. Протестантски мисии

Меѓутоа, најљубопитен и поучителен црковен развој на Балканот е
организацијата позната како Католичка унијатска црква. Ништо не сведочи
толку триумфално за цврстината со која „правоверието“ го држи Истокот.
Унијатската црква е изум што играл улога за време на обидите на Луј
Наполеон да го консолидира француското влијание на Блискиот Исток (1857–
1861). Во своите обреди, конституција, дури и догма, таа практично не се
разликува од православната црква. Меѓутоа, исто како и Бугарската црква,
која не го признава патријархот, туку си има свој примат, познат како егзарх,
30 Турнефорт, ботаничарот што Луј XIV го испратил на крстосување во Левант, известил дека дури

и Грците и Латините ги споделувале истите цркви на островите на Архипелагот.
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така и унијатската црква е православна црква што го признава папата како
врховен поглавар. На свештенството му е дозволено да се жени, ја носи
мантијата на источните попови, држи литургија на бугарски, во секоја
екстерналија ги следи источните обреди. Се чини дека немало друг начин да
се создадат номинални католици, кои би биле под француски протекторат.
Движењето имало извесен привремен успех меѓу Бугарите, но си ја
постигнало својата цел со тоа што ја принудило Русија да ја оформи
Бугарската егзархија31 и, кога тоа се случи, нејзините приврзаници масовно ја
напуштија. Унијатскиот патријарх беше киднапиран, а црквата денес
практично нема следбеници во Македонија, со исклучок на Килкиската
[Кукушката] област, каде што се наоѓаат нејзините восхитувачки
сиропиталишта. Премолченото признание дека во католицизмот ништо не е
свето освен папата, изгледа куриозно цинично. Меѓутоа, политиката на
правење покрстеници со топтан политички методи се оправдува себеси во
втората генерација. Свештениците се образовани и трансформирани:
богослужбата е претворена во благовејна, а дечињата се учат на концепцијата
за верата, која нема ништо заедничко со онаа на оригиналната источна црква.
Но, деновите на политичките цркви заитано минуваат дури и во Македонија.
За време на зимата 1903-4 година, Сарафов, згрозен од одлуката на
православна Русија да не го поддржи востанието, ги повика Бугарите, со цел
да се добие симпатијата на западните сили, да ѝ се придружат или на

31 Ова се случи во 1870 година, во периодот кога панславизмот беше на сила во Русија, а генерал

Игнатиев владееше со Константинопол. Русија природно стравуваше дека доколку јужните
Словени станат католици таа, ќе ја изгуби својата власт над нив.
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римокатоличката или на протестантската заедница32. Повикот на Сарафов не
доби речиси никаков одѕив.
Но, вистинската религија на Балканот е нешто подлабоко вкоренето одошто
сета фантастична конфузија на политичките цркви и етнички омрази. Таа е
постара и поелементарна одошто самото христијанство; попостојана дури и од
византиските обреди. Таа ги премостува посредните векови и го поврзува во
света сукцесија современиот селанец со неговиот погански прародител, кој ги
носел истите носии и го живеел истиот полски живот. Таа е заснована на
примитивна жалост пред поразителниот факт на смртта, која не успеала да ја
омекне никаква мистерија на воскреснувањето. Таа не е ниту обред ниту
кредо, туку само онаа копнежлива љубов на живите кон мртвите, која е
подлабока од која било вера. Најтрогателното изразување на источната
религија за мене се македонските гробишта за време на Денот на сите светци
[Задушница]. Под безбожен крст стојат толпи од жени, кои лелекаат по
мртвите, некои со конвенционална, годишна тага, која не удира ниту нота на
искреност, други со жолчна мака, која се чини се потсмевнува со утехата што ја
нуди религијата. Една по една тие ги ставаат своите приноси на надгробните
плочи – истите дарови од пченица и вино што ги хранеле сенките на
32 Можеби не е ирелевантно да се додаде тука белешка за неуспехот на протестантските мисии на

Балканот. Вистинската причина за овој неуспех несомнено е простиот факт што Македонецот
очекува неговата црква да има дефинитивно национален и политички карактер. Чисто духовна
пропаганда е надвор од рамките на неговите сфаќања. Тој никогаш начисто не се откажува од
убедувањето дека американските мисионери сигурно работат за интересите на Англија или на
Америка (тој едвај прави разлика меѓу двете земји). Кога учи дека прекрстувањето не носи со себе
концесија на конзуларен протекторат, тој се чувствува измамен и разочаран. На црква
организирана на вакви основи, од негова гледна точка, ѝ недостасува мамец што би требалo да го
искуши во родоотстапништво. Домородните протестанти, дотолку повеќе, се изложени на големи
општествени прогони и покрај тоа што самите мисионери се универзално и заслужено почитувани.
Еден од нив неодамна замина од Монастир и, впрочем, неформално беше канонизиран во јавното
мнение. А, за цели триесет години едвај успеа да прекрсти мал број приврзаници. Евангелскиот
протестантизам, како што го толкува постарата генерација мисионери, изгледа – во строго лично
мислење – како прилично строга и стерилна вера. На домородците им личи, главно, на редица
негации – толку многу забрани за вино, тутун, обожавање икони и патување во недела. Негациите
никогаш не привлекуваат. Друга препрека е употребата на англискиот во американските училишта,
не само како предмет туку и како наставен јазик. Францускиот е јазикот што образуваниот
Македонец сака да го научи, додека англискиот е компаративно бесполезен. Подобри резултати би
требало да се остварат од страна на индустриското и земјоделско училиште, кое пречесниот Е.
Хескел го отпочна близу Салоника [Солун]. Се чини штета што протестантските мисионери
воопшто основале ривалска црква. Доколку, наместо тоа, се одлучеле да примаат наредби во
рамките на православната црква или да се ограничат себеси на просветителската дејност, тие
можеби би предизвикале реформација однатре. Несомнено, тие имаат сочинето многу добрина,
особено во Бугарија и во Ерменија. Нивните колеџи и гимназии беа толку масовно посетувани од
домородните христијански момчиња што источните цркви беа принудени да ги имитираат во
самоодбрана. Простото ривалство направи многу за да се забрза образовниот развој на сите
христијански народности. Во најмала рака, американските училишта го посеаја семето на
незадоволство и аспирација. Доколку не создале протестанти, барем оформиле релативно
доброобразовани мажи, кои ги најдоа стагнацијата и угнетувањето на турскиот исток како целосно
неподносливи.
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Хомеровите јунаци. Точно е дека свештеникот минува да ги благослови, но
човек чувствува дека попот е духовен новобогатник, кој е извлечен од виша
сила во праисториски ритуал, кој опстојува во срцата на балканските селани,
паганизам посроден, посвојствен, подлабоко вкоренет одошто самата
православна црква.
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IV
НАРОДНОСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
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1.

Опис на македонскиот град

Ако градовите беа типични за Македонија, тогаш навистина таа ќе беше земја
на нерешливи загатки и безизгледни конфузии. Македонските градови не
поседуваат карактер, освен бесконечното милостие кон застареното од сите
епохи, толеранција што не ја отфрла никоја иновација и не се срами од ниту
еден анахронизам. Во едно место како Охрида, на човек му се чини дека се
движи по една долга парада на чудни и прекрасни нешта, која нема поголема
реалност од некоја симболична церемонија. Раштрканиот град се наоѓа на
бреговите на големо езеро и бели планини што го оградуваат современиот
свет и ја протеруваат цивилизацијата. Рибарите во езерото ги ставаат своите
праисториски бродови, големи пунтови со платформи, урамнотежени со грубо
изделкани трупци случајно заковани на нивните греди, придвижувани од
веслачи што инсистираат да веслаат исклучиво од едната страна, додека
старец или момче стационирано на крмата напорно работи да ги попречи од
вртењето во круг. Селаните доаѓаат и си одат, минувајќи под распаднатите
средновековни капии, облечени во носии кои едвај се промениле откако
Словените за првпат се населиле на Балканот. Мажите носат груби елеци од
овча кожа со волната свртена навнатре. Тие чекорат полека на калдрмата,
вртејќи ги своите чепати и закалени лица кон земјата, половина од навика,
умор и потиштеност, половина во обид да избегнат сопнување врз кучињата,
кои спијат во дупките на асфалтот. На нивните петици, бесшумни и послушни,
куцаат нивните жени, натоварени со плодови од пазарот или свиткани под
снопови дрво, кревка раса што прерано старее и се облекува самата себеси, со
патетично сеќавање за детството, во простa наметка која едвај ги покрива
глуждовите. Секое село си има своја мода за везење на грациозната носија, а од
црвениот или црн вез може да дознаете сѐ што треба да знаете за нејзината
носителка. Таа потекнува од ова или од она село. Се облекува како што се
облекуваат мајките со генерации, а нејзината лојалност кон традицијата
истакнува дека таа никогаш не побарала новина или иновација ниту, пак, се
побунила против конвенциите и монотонијата на нејзиниот род. Како што
заминува таа, следуваат другите типови, еднакво внимателни кон своето
минато – можеби шпански Евреин со неговата долга брада и гарбадин или
висок Албанец, позирајќи во својот бел килт со држење на пркосна
мрзеливост и свесна сила. Човек одбива да ги прифати како луѓе на
денешнината. Тој чекори помеѓу нив како што чекори човек покрај авениите
на боговите и мумиите во некој голем музеј. Тие ѝ припаѓаат на истата доба
како и средновековната тврдина што го крунисува ридот или грациозната
капела која го перпетуира сеќавањето на Византија. Вековите се кошкаат во
современа толпа, а мртвото минато е вашиот секојдневен сосед. Не е поинаку
ниту во полумодернизираните градови како Монастир, кој поврзан со
железница со порамнувачкото море и пазарите и фабриките на Европа. Грците
се шетаат во костуми што ги имитираат модите во Лондон и во Париз.
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Турските службеници обожаваат да се дотеруваат во рафтирани палта со
излитена црна боја и неопределен крој. Но, дури и конзулите шетаат со
Албанец облечен во килт на нивните петици, а во предградието мора да
минете низ циганска колонија, каде што жилави кафеави мажи коваат во
колиби, кои повеќе наликуваат на пајажини одошто структури, и жени што се
кикотат стоејќи полуголи на влезовите, истакнувајќи ги своите бели заби и
диви очи, кои се потсмеваат со обичајот и го исмејуваат стравот.
Цивилизацијата е само уште еден противречлив елемент во оваа кошница од
разновидности. Ќе забележите само една заедничка одлика за
непријателските народности. Мажите, со исклучок на оние што имаат среќа да
бидат државјани на европска земја, или доволно сиромави да немаат страв
кон своите господари, сите ги покриваат главите со црвен фес, кој станал
симбол, никој не знае баш како, на лојалност кон султанот и прифаќање на
неговата власт. Никоја друга шапка што во себе носи некакво значење не може
да биде обвиена со толку лицемерност и предавство, толку многу смртоносни
омрази и такви противречни завери за револт и репресија33.
Има нешто во самиот град што дава одговор на оваа морална конфузија. Под
брилијантното небо и во области каде што некоја поконструктивна раса им
претходела на Турците, човек се среќава со нешто повеќе од простата
привлечност кон бизарното. Крит, со своите споменици на венецијанската
архитектура, поседува убавина што не може да се сретне никаде во
Македонија. Меѓутоа, постои шарм во овие куќи од сите периоди, кои тонат во
љубезен распад со врховна несвесност за својата сликовитост. Никаде нема
ниту намек од претенциозност ниту, пак, сугестија дека човек ќе биде ценет
според дотераноста на куќата во која живее. Дрворезот се остава да гние
според добрата волја на милосливата клима. Постои толеранција за
нечистотијата, која се сведува речиси на циничен презир за пристојностите на
животот. Отпадникот Јулиан, уживајќи во плетенките на својата брада, би
нашол нешто сродно со безобѕирноста за чистотијата, која владее во куќите на
големците. Пашите ги вршат своите империјални дејства во палати чии летви
и малтер се распаѓаат, а беговите метат со величествени гестови по ходниците
што се тресат под нивниот чекор. Ништо не е довршено, ништо не е
поправено. Тука преовладува чувството дека владејачката класа е кираџија
што е свесен дека неговиот наемен рок одамна поминал. Тој кампува во својот
распаѓачки апартман, чекајќи го времето да му го опслужи неизбежното
33 Фесот е навистина шапка од грчко потекло, но сега претставува задолжителено свидетелство за

лојалност. Да се изостави е доказ за предавнички намери. Знаев за случај во кој двајца селани
неодамна вратени од Австрија шетале минатата зима носејќи ги своите нови шапки во малото
гратче Струга. Набрзина тие биле фрлени во затвор. Пијан стражар еднаш ми ја впери пушката
додека влегував во дворецот на префектурата во Дојран. Ми објасни подоцна дека, бидејќи не сум
носел фес, не сум можел да бидам пријател на султанот. Албанците, меѓутоа, носат плетено кече,
кое, исто така, се толерира.
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известие за иселување. Времето се растегнува, но тој не може да го
почувствува местото како свое. Тој живее комотно, бидејќи е номад. Но, тој е
задоволен со тоа да направи компромис со распадокот и примирје со
годините. Помислата за иднината не го вознемирува.
Тој нема претстава за своите наследници. Не чувствува обврска да практикува
екоминија на посед што праведно му припаѓа на некој друг. Затоа, неговите
градови се здобиваат со неописливо чувство на безнапорно спокојство. Тука
луѓето ја напуштиле мачната дејност да чистат и да порамнуваат. Тука нема
прави линии. Нема опструктивни колони. Природата и гравитацијата владеат
непречено со пријатни кривини и добронамерни косини. Каде што процесот
не отишол предалеку, производот е спокоен и разновиден, како, на пример, во
Монастир, кој е компаративно нов град. Но, во Охрида човек може да копнее за
бран од прост материјален просперитет и генерација на дејни и одлучни
духови. Нема помеланхоличен град во Европа. Великите црти на неговата
тврдина и нејзините ѕидини укажуваат на славно минато. Но, современиот
град е купиште урнатини населено со сираци. Секоја втора куќа е незгрижен
скелет на греди што се распаѓаат. Секое второ семејство има вдовица за своја
глава. Само во некои од поцврстите албански градови човек може да сретне
солидна архитектура. Таму има куќи од камен. Редок е прозорецот што гледа
на улица, а кога тесен отвор се појавува на некој повисок кат, човек гледа
загрижено кон него, очекувајќи да се појави пушка од овој застрашувачки
шлиц. Но и тука, како и во секој муслимански град, има единствен триумф на
намерната елеганција. Варосаните џамии ги издигаат своите тенки минариња
со сигурни црти, нивната самоуверена наметливост над дневниот хаос на
нечистотија и распад, а високите тополи во нивните дворишта го омекнуваат
она што може да биде јарко во контраст. Тремолите на музиниот фалсет
создаваат чувство на музика и, додека тој чати, турската мизерија се претвора
во арапска елеганција. Тоа е единствениот обид за конструкција во целата
обиколка на активноста на Турчинот. Тој не крева градови, не гради палати.
Тој нема ниту занает, ниту наука, ниту политички живот. Неговите својствени
активности се урнисувањето и пустошењето. Но, џамии тој гради, а тапаните
што одекнуваат со нивната единствена монотона нота низ дивите ноќи на
Светиот месец се чини ја задоволуваат потребата за позитивното, со своите
повторни прогласи дека Алах е.
2.

Мешовитото етничко потекло на муслиманите

Писателот е принуден да пишува за „Турци“ кога дискутира за Македонија, но
всушност, поимот нема етнолошко значење, исто како и другиот термин –
„Грци“. Првиот чекор, впрочем, кон разбирање на Македонското прашање е да
се разбере дека, грубо, во строга Македонија – онаа Македонија што се
бунтува, која тврди дека е единствена и бара автономија – нема ниту Грци
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ниту Турци. Бидејќи оваа Македонија е земјоделска земја, чија единствена
индустрија е обработка на почвата, а нејзиното продуктивно население е
групирано во селата. Граѓаните се паразити и посредници. Меѓу оваа класа,
човек може да сретне вистински Турци. Тие се службеничката каста, од
пашите и воените офицери сѐ до ситните работници во поштата и царината.
Поважни меѓу нив се чиновниците што го отслужиле својот чираклак во
хамиданската бирократија, обременувајќи ги канцелариите на еден или на
друг начин од министерствата во Константинопол. Овие мажи се често
вистински Турци од Мала Азија, но добар дел од нив се Черкези, некои се
Левинтијани од неодредено потекло, а меѓу нив може да се сретнат и
чистокрвни Арапи и Негри. Седентарното муслиманско население на некои од
поголемите градови, особено Ускуб, е главно, сочинето од бегалци, во прв ред
Словени по род, кои пребегале од северните држави, Босна, Сервија и Бугарија,
кога овие ја вратиле својата слобода и повторно се присоединиле со Европа.
Овие луѓе, познати како Мухаѓири, се ноторно фанатични. Тие понекогаш се
претставници на најлошите турски традиции, за кои живеењето под западни
услови е неподносливо и кои емигрирале по сопствена волја – опис што ги
покрива речиси сите оние кои дошле од Босна. Почесто, се плашам, тие се
жртви на нетрпението и неправдата на христијаните, и вклучуваат голема
колонија Албанци што безмилосно беа избркани од јужните области на
Сервија по Руско-турската војна. Во секој случај тие имаат поплака. Тие се
селани без земја и без доходно вработување; и, додека некои од нив ја
нараснуваат класата чиновници, војници и шпиони, мнозинството од нив
живее во сиромаштија и го претставуваат телото на опасна и бесна толпа, која
секогаш е подготвена да ги одмазди своите историски неправди со масакр.
Друг значителен муслимански елемент во градовите претставуваат
Албанците што емигрирале од пустите планински предели во потрага по
работа. Меѓу овие разновидни муслимански елементи, Словени, Азијати и
Албанци, нема заедништво на род. Тие си ги зборуваат мајчините јазици во
своите домови, а турскиот е научен јазик. Но, сите тие се муслимани и сите тие
се „Турци“, во политичка смисла – тие ѝ припаѓаат на господарската каста, тие
се владетелите и војниците, и тие се сврзани со конопот на интересот, бидејќи
го оформуваат малцинството што ги експлоатира автохтоните народи и
живее на грбот на неформалниот и разновиден данок што го плаќа
христијанското мнозинство.
3.

Цигани

Две други народности ѝ припаѓаат на турската група, иако ниту едната ниту
другата се слива со неа ниту, пак, целосно ги дели нејзините привилегии –
Циганите и Евреите. Циганите се мошне бројни. Тие живеат во засебни
квартови на периферијата на поголемите градови. Некои се седентарни и се
следбеници на традиционалниот занает на ковањето. Други се коњушари и
89

ситнички подвижни трговци, а од повеќето од нив се очекува да заработуваат
дополнително од своите легитимни доходи по пат на вешти и разумни кражби
на коњи. Нивните колонии се неописливо љубопитни во својата беда и
состојба на распад, варирајќи од урнисани куќи, кои се тресат од ударите на
токмакот, до колиби не повисоки од метар и половина, конструирани од стари
лимени петролејски канти прикрпени со остатоци од волна и конопно платно.
Тие живеат јавно, а нивната сиромаштија е елементарна. Но, тие ја поседуваат
истата мускулеста грациозност и истите радост и спокој, како и нивните
сонародници во посреќните и побогати земји. Нивната вера е променлива и
опортунистичка. Во моментов во Турција тие се номинално муслимани, но
Турците не се опираат на нивната ортодоксија и знаат дека, доколку во
нивните скитања тие ја минат српската или бугарската граница, тие веднаш
ќе го прифатат христијанството, каков што е случајот со населените Цигани во
овие нови земји. Сепак, нивната лабава вера служи да ги стави во редовите на
доминантната раса, а во случај на борба тие несомнено би ѝ се придружиле на
мухамеданската толпа на градот. Но, тие се елемент што е политички и
економски занемарлив и само нивната сликовитост дава можност за нивно
споменување. На Ѓурѓовден, кога тие го слават доаѓањето на летото, нивните
девојки и жени, бестрашни и незабулени, се дотеруваат во своите најсветли
наметки и најторбести шалвари од жолта, зелена и розова боја, и чекорат во
поворка, со песни и дајриња, да зарежуват гранчиња од некое благословено
дрво, и додаваат ретка грациозност и живот во светот на кошмари и паники,
кој знае многу малку за среќа, а многу за грижа и страв.
4.

Евреи

Евреите во Македонија се помногубројни и повлијателни. Тие сигурно биле
значителен елемент од населението, како што учиме од свети Павле во првиот
и од Бенџамин од Тудела во дванаесеттиот век. Но, нивниот род денес е главно
шпански. Тие се потомци на прогонениците избркани од Фердинанд и
Изабела. Овие бегалци несомнено биле доволно бројни да ги апсорбираат
поранешните населеници, затоа што шпанскиот, чудно изопачен и расипан,
насекаде е јазикот на македонските Евреи. Нивниот изглед во животот е
целосно ориентален. Тие немаат причина од своето минато да ги сакаат
христијаните. Интересот, како и симпатијата, диктираат сојузништво со
Туриците. Нивниот надомест се образува во степен на имунитет од
угнетувањето и целосна доверба, која никоја од христијанските народности не
ја ужива ниту во периодите кога заради задоволување на некоја привремена
политичка потреба, тие култивираат разбирање со Турците. До извесна мера
училиштата што се одржуваат од страна на Alliance Israélite ја рушат целосната
изолација во која живееле турските Евреи, додека активните комерцијални
дејствувања меѓу еврејските фирми од Салоника и нивните соверници од
Будимпешта и Виена, помагаат кон оформување нова ориентација. Но, тие
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остануваат тврдоглави туркофили. Нивното ново европско образование, такво
какво што е, не ги носи поблизу до христијанските народи, кои ги влечат
своите знаења и политички идеали од истите западни извори, и остануваат
еднакво изолирани како кога целата нивна култура била сочинета од
еридуцијата на Талмудот. Поведението на турските Евреи има сериозни
политички последици, бидејќи опсежно влијае врз симпатиите на големите
весници и дописнички агенции на Западот, кои се во сопственост и под управа
на Евреи, и на тој начин го забавува и го изопачува дејството на европското
мнение.
Во Монастир и Касторија има стари и мошне важни еврејски колонии, а добро
се застапени и во повеќето помалку сиромашни помали градови. Впрочем,
нивното распослание е попречено единствено од непријателството на
христијанските трговци, кои стравуваат од нивната конкуренција и обично ја
применуваат мерката на претпазливост – да го фиксираат пазарниот ден за
сабота, остроумна практика што ефективно го попречува населувањето на
Евреите во повеќето новоизраснати комерцијални центри. Меѓутоа, во
Салоника тие ја доживуваат својата врвна слава и влијание. Салоника е онаа
реткост во современа Европа, град чие население е претежно еврејско.
Евреите несомнено се повеќе од 80.000 на број. Тие ја монополизираат
трговијата, го контролираат шпедитерството и ги засенуваат Грците не само
во полето на стопанството туку и во „општеството“. Нивните невкусни и
одвратни вили, изградени во стилот на рококо, со цел да произведат
максимален ефект на чаталење, им даваат на солунските предградија чувство
на целосна европска вулгарност. Во внатрешнината на градот средните класи
се кошкаат по тесните сокаци и оградените и мистериозни дворишта со
своите кренати високи катови и истурени чардаци. Тие атролираат по
улиците облечени во своите долги габардини, а нивните жени ја задржале
својата средновековна носија, блескавиот гариш и деколте. Тие се упадливи и
спокојни. Доминираат со градот, управувајќи со Турците и ги надвладевајќи ги
христијаните. Трговијата не е нивното единствено занимање. Пониските
класи држат монопол на пристанишната работа и го снабдуваат кејот со
морнари и носачи, кои не толерираат никаква конкуренција од другите
народности и се закон на улиците – впрочем, христијаните живеат во страв
дека некој ден снажните еверејски носачи ќе ѝ се придружат на турската
толпа во општ масакр. Еврејската доминанција ја прави Салоника уникатна
меѓу левантинските пристаништа, каде што обично грчкиот елемент го
наметнува својот карактер на градот.
Салоника ја поседува моралната беда на Европа, заедно со физичката беда на
Истокот. Сликовита може да биде со своите прекрасни византиски цркви,
својата римска триумфална капија и замоците и бастионите што потсетуваат
на кратката империја на Крстоносците. Но, главниот печат е оној на грдотија и
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материјализам. Местото изгледа чудно изолирано, а кога човек се наоѓа
заробен помеѓу неговите ѕидини, го опседнува загатка за тоа со каква магија
тој се нашол во вакво место, кое толку многу се разликува од идиличните
македонски долини на север или на волшебниот Волски залив на југ. Олимпија
преку заливот го прави џуџе, го укорува и го тривијализира. Салоника е град
на противречности, каде што мажи купуваат по телеграф облечени во носиите
на гетото и го изопачуваат величествениот средновековен кастилјански јазик
во жаргон за гадни задоволства и ситни придобивки. А, сепак, тука се
провлекува некој чуден реликт на голем елан, заскитан бран на идеализам кој
едвај има паралела во историјата на Европа.
5.

Дунме

Покрај осумдесетте илјади православни солунски Евреи, постои и секта
одметници, позната како Дунме, која брои некои 20.000 души. Тие се еднакво
сомнителни и за Турците и за Евреите и покрај нивната номинална
приврзаност кон исламот. Живеат одвоено и толку многу стравуваат од какво
било мешање на својата крв со онаа на Турците што ги венчаат своите деца
уште пред да се родат, со цел да го избегнат ризикот на непожелна просидба.
Датираат од „Прекрасната година“34 , кога божем од сочувство во
исчекувањето на нашите анабаптисти и петти монархисти, еврејскиот Месија
се кренал во Левант. Сабатаи Севи од Смирна [Измир] се здобил со малку
повеќе од само локална слава. Секое гето во Турција го прифатило, ги вовело
неговите обреди во своите синагоги, ги врежало неговите иницијали на
своите ѕидови, ја напуштило трговијата и се предало себеси на покајанието и
на подготовката. Една година чесноста владеела во Левантот. Во Европа
весниците што опишувале како триумфалните домаќини на избраните
марширале во негово име до Палестина, ја ширеле славата на Месијата низ
Германија, Полска и Италија, а дури и далечните амстердамски аџии побрзале
до Турција да го добијат неговиот благослов. За несреќа, дел од неговата
програма било да го загради Големиот Турчин во неговата палата и да го
одведе закован во синџир до стапалата на „небесниот лав“, кој требало да го
носи до Цион. Кога пристигнал во Константинопол, Сабатаи бил уапсен и
затворен. Сепак, сѐ минало добро, бидејќи месните власти, кои ковале пари од
данокот што го наплаќале од аџиите што доаѓале да ја посетат занданата на
месијата, го премолчеле скандалот. Катастрофата се случила кога ривалски
месија ги однел сказните до дворецот. Таму Сабатаи бил повикан и поканет да
изведе чудо на самото место. Ова го зазело неудобниот облик на играње на
мета за стрелците на империјалната гарда. Кога Сабатаи затреперил, му бил
понуден избор меѓу наденување на кол или потурчување. Тој го одбрал
второто, а толкаво било неговото влијание врз Евреите што по неговото
34 1666 година, заб. Д.П.
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разголување и одрекување, илјадници негови приврзаници го следеле во
доброволното прифаќање на исламот. Солунските Дунме се нивните потомци.
Две столетија исчекување не ги затапиле нивните надежи ниту ја напуштиле
својата лојалност и сред гласините за масакр и револуција на прометното
солунско пазариште, тие сѐ уште го чекаат второто доаѓање на својот
одметник месија.
Со малку среќа, патникот во Македонија може да чуе шест различни јазици и
четири сврзани дијалекти како се зборуваат на истото пазариште. Доколку
станува збор за северен центар, на пример Ускуб, селските жени што
управуваат со суровата волна и соколесто ја продаваат својата домашна,
можат да ползуваат два словенски дијалекти, кои се разликуваат малку, но
значајно. Жените што доаѓаат од ридовите на север се облечени во бели
фустани извезени со црни и зелени извонредно декоративни древни дезени.
Словенскиот јазик што го зборуваат тие покажува сервијанско влијание. Со
нив се мешаат жените од селата од рамнината, чиј вкус обично го претпочита
црвениот вез, а словенскиот што го зборуваат, доколку мора да се
категоризира, тежи повеќе кон бугарскиот одошто кон сервијанскиот јазик.
Трговците во бутките им припаѓаат на три народности. Некои се Грци, но тие
се веројатно имигранти од Салоника и од југот, кои дошле со воз. Со нив се
кошкаат Евреите, кои исто така, дошле од Салоника и го зборуваат својот
шпански жаргон. Побројни се Власите, потомци на римските колонисти,
можеби најстарите граѓани тука, и тие го зборуваат рамнодушно својот
латински (румански) дијалект, или словенскиот на селаните со кои тргувале
со векови, или културниот јазик на Грците, кој го учат во училиштата и во
црквата. Тие се одлични стопанственици, се држат со Грците и Евреите, а за
разлика од нив тие наумиле по правило да живеат во добрососедски услови со
Словените. Тие се мошне бројни во Македонија (можеби 200.000 души или
речиси десетина од населението), но бидејќи се распрскани по изолираните
планински села или во градски заедници, немаат територијални претензии и
дејствуваат како политички баласт, за чие сојузништво Словените и Грците
јаросно се натпреваруваат. Сликата ја заокружуваат толпи од северни Албанци
(Геги), кои дошле да го продаваат својот добиток и неколку јужни Албанци
(Тоски) во бели скутници, говорејќи на свој засебен дијалект, кои обично
работат како гавази за службениците, трговците или Европејците. Распрскани
насекаде, можете да забележите неколкумина цингански џамбази, кои
зборуваат на мајчиниот романе јазик, и редица војници, шпиони и чиновници,
кои не разбираат ништо друго, освен турски. Накратко, во овој Вавилон човек
може да распознае по два словенски и два албански дијалекти, влашки, грчки,
турски, еврејскошпански и романе. Но, единствено албанскиот, словенскиот и
влашкиот јазик можат да тврдат дека се изворни македонски јазици, доколку
под нејасниот термин „Македонија“ човек ја подразбира областа што заговара,
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се бунтува и ја бара својата независност од Европа. Нема лингва франка.
Тешката неопходност принудува извесно познавање на основен турски од
страна на мнозинството од машкото население, но тие ретко зборуваат со
леснотија; селаните ретко разбираат повеќе од неколку збора турски и јазикот
никогаш не станал медиум за односи меѓу разните христијански народности.
Грчкиот повеќе се ползува како учтив и трговски јазик, но неговиот час е
минато и, со исклучок на југот, само постарите генерации Словени го
зборуваат. Францускиот сега го зазема неговото место. Словенскиот (особено
бугарскиот дијалект) е едниот јазик од кој никој домородец од северните и
централните предели не може да се откаже.
6.

Градовите се атипични за Македонија

Меѓутоа, градовите не ја репродуцираат реалната дистрибуција на
населението во Македонија. Грубо речено, Турците, Грците, Евреите, и
Циганите можат да се најдат само во градовите и речиси можат да се
игнорираат во поширокиот поглед на македонската етнографија. Несомнено,
ова убедување не се наметнува брзо врз просечниот патник. Тој нема да дојде
до ова сознание читајќи ги книгите и весниците. Тие се пишуваат од новинари
и патописци на кои ретко им се дозволува да застранат подалеку од
градовите. Постои легенда дека патувањето во внатрешноста на Турција е
небезбедно. Оваа легенда неуморно се негува од Турците, кои неспокојно
ползуваат секаков изговор што ќе ги спречи Европејците од посведочување на
мизеријата и малтретирањето на руралното население. Ширењето на
легендата се охрабрува од страна на домородното христијанско градско
население, плашлив народ кој ретко (и оправдано) ги поверува своите животи
на селските патишта. И, конечно, неколкуте патници што го извршиле
подвигот не се склони да ги омаловажуваат своите постигнувања. Но, човек
што ги поминал сам патиштата и патеките на Крит и Македонија, престанува
да верува во оваа басна. А, ако е патешествието во внатрешноста на
Македонија релативно безбедно за Европејците, тоа дефинитивно не е удобно.
Не постојат прифатливи анови, освен во три града покрај железниците што ги
посетуваат Европејците – Ускуб, Монастир и Салоника – патиштата се толку
ужасни што патувањето со кочија е, просто, Чистилиште, додека коњите за
јавање, иако се евтини да се купат, ретко се издаваат под наем 35. Доколку
ризикот и неудобноста не се доволни да го разубедат патникот, Турците не се
двоумат, освен ако нема некоја силна службена поддршка, да го спречат без
образложение. Производот е тоа што патникот пишува исклучиво за
градовите, во градовите ги оформува своите впечатоци и од граѓаните ги
добива информациите со кои располага. Пазарот со шесте јазици и четири
дијалекти е она што во неговиот ум останува како типично за Македонија.
35 Види Белешка А на крајот на поглавјето.
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Конфузијата и судирот меѓу народностите е неговата главна преокупација. Се
движи меѓу конзулатите, чија работа патем е креирање „пропаганда“ на
вештачки националности. Лесно може да му избега чинот дека вистинската
Македонија е рурална Македонија, земја на селски заедници, каде што тој
може да јава со недели без да наиде ниту на едно село чиј мајчин јазик не е
бугарскиот или албанскиот.
Точно е дека постојат неколку вистински турски села во Македонија или на
нејзината периферија, кои живеат од земјоделство. Муслиманите од Кајлари,
на јужниот раб на она што е строго Македонија, се изворни османлиски Турци,
за кои се вели дека биле протерани од Мала Азија со цел да се изолираат. Исто
така, постои и појас во внатрешноста на егејското приморје во богатата
тутуноберачка земја меѓу Серес [Сер] и Драма, но повторно ова е на работ (на
источната страна) на она што е исправно Македонија. Другаде дури и
муслиманите од руралните области влегуваат во нашите генерализации. Тие
се или Албанци или Словени36, потурчени насила или примамени од
самоинтересот кон исламот, и додека политички тие оформуваат дел од
владејачката каста, по јазик, потекло, дури и по многу од нивните
општествени обичаи и институции, тие не се разликуваат од своите
христијански сонародници. Што се однесува до Грците, тие не се селски народ
никаде на север од Касторија, освен на Халкидичкиот Полуостров, на островот
Тасос и покрај Егејското Крајбрежје.
7.

Албанската имиграција во Македонија

Додека е точно дека главните елементи на руралното население се само два на
број, Словени и Албанци, вистинската македонска компликација лежи не
толку во многубројноста на нејзините завојувани народности колку во
тешкотијата на нивното изолирање. Релативно лесно е да се рече што е строго
Албанија. Тоа е планинскиот дом на непокорниот народ што гледа на Јадранот
од Артскиот залив на југ до Црна Гора на север. Го вклучува поголемиот дел од
Епир со градот Јанина, регионите Корча и Елбасан на исток до Охридското
Езеро и дивите северни висорамнини на чиј раб лежат градовите Дибра
[Дебар], Призренд, Ипек [Пеќ], и Скутари [Скадар]. Во рамките на овие
граници, со исклучок, впрочем, на внатрешноста на овие четири града,
Словените се реткост, а населението е најхомогено во целата Турска Империја.
Со исклучок на Евреите и Грците во Јанина, и некои расфрлани влашки села,
тоа е чисто албанско. Но, од друга страна, не може да се рече дека остатокот од
земјата е словенска. Физички, границата помеѓу строга Албанија и Македонија
е отсечна и добро дефинирана. Тоа е Пиндскиот Масив, кој исто така ја дели
36 Овие генерално се познати како Помаци. Тие оформуваат солидно население во речиси чисто

муслиманскиот појас помеѓу Драма и бугарската граница.
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Тесалија од Епир, го допира Охридското Езеро на западниот брег и
продолжува на север до Косовската Рамнина. Тоа е величествена верига од
велелепни врвови покриени со снег, која оформува ѕид толку непробоен што,
кога човек го гледа од рамнината, врвовите изгледа дека одат од север на југ
во непрекината и нежнобрановита линија, чувствувајќи дека мора да постои
некоја патека за џиновите што ги поврзува, по која тој може да пешачи, речиси
без да се спушта помеѓу врвовите, од Црна Гора до Коринтскиот Залив. И,
впрочем, оваа фантазија не е далеку од вистината. Пиндскиот Масив е
навистина континуиран планински ѕид. Постојат само два реални премини во
сиот негов северен тек. Првиот е патот од Елбасан до Охрида, кој ја следи
патеката на римската Виа Егнација. Вториот е патот од Ускуб виа Тетово
(Калканделен) до Призренд, кој завива преку рамото на Шар (Скардус)
Планина. Вториот, впрочем, може единствено да се нарече премин од
куртоазија. Неговиот врв беше покриен со снег кога го минував среде јунската
горештина, додека тинтјани и алпски рози цветаа по страните на патеката.
„Премин“ на европскиот ум му сугерира пат, но овие величествени
империјални автопати се само малку повеќе од овчарски патеки, по кои човек
може да води, но не и да јава магаре. Толку е непрекинат и девствен овој голем
масив, што не завршува срамежливо и нежно, туку во изнвонредниот коничен
врв Љуботрн („убавиот трн“), кој доминира со скопската рамнина и
косовските полиња, како што Олимп доминира врз Салоника. Тука човек би
помислил дека е природната граница што треба да ја дели Албанија од
Македонија. Но, политичките околности направиле играчка од географијата и
денес постои Албанија отаде Албанија. Веројатно е дека во минатите векови,
пред турскиот поход, Пинд и Шара навистина ги двоеле Албанците од
Словените. Впрочем, таквото навлегување, какво што се случило, било во
спротивна смисла. Словените биле оние што завладеале со Албанија. По
турскиот поход, меѓутоа, албанската народност го вратила загубеното и
додала. Минатите два века сведочат за постојано муслиманскоалбанско
движење кон исток. Под полумесечината тие освојуваат повеќе одошто
изгубиле под крстот. Тешко е да се дојде до статистички податоци и селаните
не се расположени да генерализираат на темата, но тие ќе ви кажат дека таа и
таа албанска населба била воспоставена пред осумдесет години или дека село
што си ја поседувало сопствената земја и било населено чисто од Бугари,
паднало под јаремот на албански главатари пред педесетина години. Ова се
случува непрекинато низ целата западна половина на Македонија најмалку
две или три столетија, а процесот сѐ уште не е завршен. Најзабележителен е на
северот и во земјата што некогаш била центар на сервијанскиот народ и сѐ
уште го носи името Стара Сервија, чие население сега е две третини албанско.
Другаде емиграцијата е помалку значителна, но сѐ уште забележителна.
Целата монастирска провинција (вилает) е ишарана со албански населби. Тие
се наоѓаат на завидливи местоположби, опколени со по три или четири
бугарски села, врз кои Албанците спроведуваат еден вид полуфеудален
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тероризам. Но, албанските колонии не се главно селски заедници. Почесто
главатарот (можеби пензиониран разбојник што си го купил мирот од
Турците) се сместува на голем, распростран имот, со утврдена касарна и
неколкумина наемници, и постепено се стекнува со позицијата на спахија и
титулата на бег, со сето она што овие работи го подразбираат во смисла на
економско ропство за словенското селанство. Природно, ваквото дејство се
случува, пред сѐ, во пожелните предели на плодните рамнини37. Чудниот
производ што следува е тоа што побогатите бугарски села се оние на долните
планински падини или дури и во карпестите и изолирани клисури, бидејќи
овие често остануваат повеќе или помалку немалтретирани. Селата во овие
рамнини се прости колипки и кабини населени со крепосници што работат за
нивниот албански господар. Оваа преселба на населението природно е
добредојдена и охрабрена од Турците. Таа има тенденција да ги поробува и да
ги заслабнува своите словенски поданици и им помага да го засноваат
политичкото господарување на „гарнизонот“, како што би го нарекол Ирецот,
сочинувајќи се од луѓе чиј материјален просперитет го вклучува
континуитетот на мухамеданското владеење. Албанците сега се станати толку
македонска народност што нивните овчари редовно зимно време натрапуваат
дури до централната Вардарска Долина. Има и албански села намерно
основани од Турците од очигледни стратегиски причини покрај границите со
слободна Бугарија. Впрочем, имаше и гласини за основање на албански
колонии во областа на Адријанопол по последното востание.
8.

Историјата на македонските народности. Исчезнувањето на грчката и
латинската култура. Причини за раниот распад на грчкото влијание.
Доаѓањето на Словените. Потеклото на Бугарите. Бугарската
Империја. Сервијанската Империја

Од народностите што ја населуваат Македонија денес, само Албанците можат
да тврдат дека се автохтони. Нивната јужна гранка, Тоските, се најверојатно
наследници на древните Епироти. Нивната северна гранка, Гегите, се
веројатно луѓето што античките ги нарекувале Илири. Од античките
Македонци, чија првоначална земја лежела помеѓу Монастир и Водена, не
останале наследници, освен ако извесни останки не избегале од
цивилизацијата и се измешале со сродните Албанци. Тракијците можеби
опстојуваат преку современите Власи, барем онолку колку што тие бие
апсорбирани од римските колонии. Сите овие автохтони народности, иако
несомнено блиски братучеди на Грците, несомнено биле несовршено
хеленизирани за време на класичниот и македонскиот период. Грчките
колонии никогаш не биле ништо повеќе од трговски центри покрај брегот, а
она што било грчко во античките времиња, грчко е и денес. Нема докази дека
37 Види Белешка Б на крајот на поглавјето.
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внатрешноста во кое било време била населена со рурално грчко население.
Со римскиот поход настапил долг период во кој двата јазика и двете
цивилизации се бореле за превласт. Воените колонии биле распрскани
широко и густо, а оваа пресадување на латинскиот јазик се случило само по
безмилосно уништување и откоренување на старите грчки градови, чии
населенија биле продадени во ропство. Околу овие колонии абориџинските
населеници се собрале и го присвоиле латинскиот говор, кој современите
Власи сѐ уште го задржуваат. Еден византиски писател значајно забележал
дека Тракијците никогаш не го примиле љубезно грчкиот јазик, додека
латинскиот го присвоиле со леснотија (Prisci, „Historia,“ стр. 190). До шестиот
век латинскиот станал јазикот на значителен дел од Епир, Македонија и
Тракија. Ние ја имаме прифатено навиката да зборуваме за Византиската
Империја како за грчка империја. Таа едвај го присвоила националниот
карактер на почетокот на своја долга и конечна агонија. Крстоносните војни
се она што го нагласило нејзиниот хеленизам, учејќи го источниот свет дека
латинскиот запад сѐ уште бил населен со варварски орди. Тогаш, во двојната
борба со Франките и со Турците, грчкиот патриотизам заживеал предоцна. Но,
за време на раните векови на Империјата, Грците не биле ниту владејачка
каста. Самите императори биле космополити од секаков род. Многумина од
најдобрите биле Ерменци; Јустинијан, всушност, бил Словен; неколкумина
биле Грци. Ниту, пак, Источната црква била природно или првовремено грчка.
Аријанците покажале забележителен претпочит за латинскиот јазик, а
прогоните на католичката фракција, во кои тие се препуштале понекогаш,
имале карактер на антигрчко движење. Впрочем, токму во овој период на
прогон, додека со дворецот доминирале латинофоните Ариевци,
православната црква станала она што засекогаш продолжува да биде,
збирната точка на грчкиот патриотизам и единственото надворешно
олицетворение на грчката национална идеја. Латинскиот, дотолку повеќе, во
времето на Јустинијан сѐ уште бил официјалниот јазик, и е јазикот на кој е
запишан неговиот величествен правен кодекс.
Какво било грчко население што можеби постоело во внатрешноста на
рурална Македонија, несомнено било искоренето од варварските инвазии.
Народ уследил на народ, освојувач следел на петиците на освојувач, а иако
малкумина од туѓинците подејствувале врз постојните месности сѐ до
пристигнувањето на Словените, тие ги уништувале постарите цивилизации и
ги урнисувале побогатите класи што ја присвоиле грчката култура.
Натрапниците ги разбиле поголемите поседи, а робовите што ја работеле
земјата биле присвоени од варварите или, пак, си ја здобиле слободата за
време на секуларната анархија. Развиеното малцинство, сведено на беда, и
принудено да бара прибежиште во ѕидосаните градови, паднало на нивото на
своите робови. Осиромашувањето било општо и заедно со богатството на
старата аристократија, нејзината хеленската култура исчезнала. Општата
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преселба кон градовите, потпомогната од неверојатната политика на
императорите, го создала уникатниот производ на источните околности –
левантинското население. Левантинот е, всушност, граѓанин, но не е секој
граѓанин на Истокот и Левантин. Вистинскиот Левантин му припаѓа на народ
што ги населува само градовите – грчки, еврејски или мелез-европски. Тој се
раѓа во градот и од колепка до гроб тој никогаш не го напушта градот. Ја мрази
провинцијата и простите туѓинци што живеат на село. Стравот го интернира
во градските ѕидини. Нему му е туѓа физичката работа. Ги има своите
поробители и владетели секогаш крај себе. Станува плашлив и неспособен да
даде отпор. Растот на левантинското население започнал векови пред
доаѓањето на Турците. Селото или било пустина или негостопримлива област
населена со странски варвари. Какви било воени или патриотски инстинкти
да поседувале Грците од македонските градови, биле систематски задушени
од византиската политика. Теоријата на Константинопол била дека
функцијата на градското грчко население била да печали од даноци, додека
византискиот даночен систем несомнено бил опресивен, како во износ така и
во фреквентност. Грците не само што биле изземени од воена служба, дури и
за одбраната на сопствените покраини, туку им било забрането и воопшто да
учествуваат во армијата. Тие веќе биле она што се под Турците, чисто цивилно
население, кое заработува десетнина за скапата управувачка машинерија. Не
му било дозволено да му служи на ниту еден земјопоседник или земјоделски
работник, а армијата целосно била сочинета од платеници и варвари. Сѐ до
царувањето на Јустинијан, грчките градови сѐ уште поседувале извесна
локална независност. Но Јустинијан, барајќи свежи извори за империјален
доход, ги конфискувал нивните приходи. Последица било тоа што патиштата
останале запоставени, а полицијата распуштена. Без патишта и без
безбедност, градовите станале повеќе изолирани од кога било, а општиот
тренд кон варваризам и распад продолжил со уште позасилено темпо.
Конечно, за да го уништи целосно хеленизмот во Македонија, Јустинијан, кој
живеел во постојан страв од револт, задушувајќи ги милициите што грчките
градови започнале да ги заживуваат под закана од варварска инвазија, ги
оставил на милоста на јуришните орди. Кога професор во современа Атина ја
предлага теоријата дека Македонците од денешницата се навистина
маскирани Грци, одговорот може да се најде во ова поглавје на историјата.
Македонија никогаш не била грчка, додека хеленската цивилизација што ја
поседувала, била уништена долго пред доаѓањето на Турците и долго пред
издигањето на сервијанската и на бугарската империја. Таа била урнисана
благодарение на несвесна завера меѓу Византиската Империја и варварите.
Исчезнувањето на грчката и латинската култура. Причини за раниот
распад на грчкото влијание. Доаѓањето на Словените
Откако внатрешноста била напуштена од цивилизираното население што
99

плаќало даноци, нејзината судбина станала незначителна работа за Византија.
Варварите се однесувале како варвари, се населувале каде што им било мило и
пљачкале како што им било мерак. Единствената грижа за Империјата тогаш
била трговијата. Намаленото грчко население ги окупирало крајбрежјата на
Егејот и на Јадранот, додека во внатрешноста единствена грижа на нивните
владетели била да се одржуваат магистралните патишта, кои го носеле
богатството на Азија до западните пазари. Трговијата со Индија сега ја следела
Црноморската маршрута, а Виа Егнација од Салоника до Дирахиум [Драч] сѐ
уште се држела отворена. Готите, Хуните и Аварите не се населиле во
Македонија. Но, словенските племиња, кои во својство на сојузници им биле
во придружба на Аварите, несомнено се населиле, а нивни села можеле да се
најдат дури и јужно од Виа Егнација уште за време на царувањето на Хераклеус
(565–633 г. н.е.). Србите и Хрватите, впрочем, биле поканети да се населат од
страна на Хераклеус. Со цел да ги охрабри варварите на сметка на Грците, тие
биле ослободени од даноци и служеле како милиција и покрај тоа што биле
земјоделци, а несомнено се измешале со постарите словенски имигранти.
Овие примитивни словенски доселеници драстично се разликувале од
подивите варвари. Тие не биле толку пасторски колку земјоделски народ.
Посакувале да се населат наместо да пљачкаат. Се групирале себеси во села,
кои уживале извесен комунален живот, и очекувале да бидат оставени во
локална независност. Тие не биле прописно политички луѓе. Не оформувале
организирани држави. Немале аристократија, а нивните водачи веројатно
биле избирани. Немале ниту кланови ниту градови. Нивната единица било
селцето, во чии рамки било содржано нивното познавање и општествениот
живот. Немале доверба кон секој авторитет што се обидувал да ги обедини, а
биле подготвени да влегуваат во крвави непријателства. Нивното чувство за
народносна припадност несомнено било мошне неразвиено, и лесно се
мешале со кој било друг народ што го зборувал словенскиот јазик. За нив
селото било единствената политичка реалност. Сервијанските и бугарските
освојувања можеле сосема малку да им ги изменат секојдневните животи, а
дури и турската тиранија им го оставила неделивиот политички атом –
нивното село. Тие несомнено биле, пред десет и дванаесет века, истиот
примитивен и конзервативен народ што се денес, упорен, трудољубив,
неагресивен, со братството на селскиот живот како темел за нивните
доблести. Христијанството им ја променило нивната теорија за идниот свет,
но сосема малку можела да ја промени нивната перспектива за овој.
Потеклото на Бугарите
Чисто словенските народности, било да се викале Срби, Хрвати, Словенци или
Антаи, несомнено ја населиле Македонија до крајот на седмиот век. Но тие не
претендирале кон национална кохезија, и не биле политичка закана за
Византија. Тие биле доселеници, не освојувачи. Била потребна инфузија на
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несловенска крв за да ги потпали со политички амбиции и да ги организира
во соперник на Источната Империја. Овој импулс дошол од Бугарите (Волгарите), неаријски народ сроден на Турците, кои долго време биле населени
покрај реката Волга. Нивната организација била во остар контраст со онаа на
Словените. Тие имале апсолутен крал или хан, кој владеел како ориентален
деспот. Биле полигамисти, поседувале робови и биле навикнати на воена
дисциплина. Како и Турците, тие ги бричеле главите оставајќи опашка од
локна [перчин, заб. Д.П.]. Ги гореле вдовиците и принесувале човечки жртви.
Овие непријатни азијатски номади немале сопствена цивилизација. Тие го
присвоиле словенскиот јазик, приспособувајќи ја неговата структура, и лесно
се смешале и се побратиле со Словените. Овој процес можеби започнал уште
пред тие да ја напуштат реката Волга, а бил несомнено целосно завршен пред
нивното примање на христијанската вера во 864 година, бидејќи Кирил и
Методиј им проповедале на словенски. Нивното кралство било основано
близу Варна во 678 година и отпрвин ја покривало речиси целата територија
на современа Бугарија. Иако Бугарите му ја дале организацијата и го
направиле сила, несомнено тоа било, главно, словенско по крв и традиција.
Нивното кралство едвај било консолидирано кога тие почнале да се движат
кон Тракија и кон Македонија. Ја опседнале Салоника уште во 679 година и ги
повторувале нападите кога Империјата била преокупирана со справување со
Арапите или со Турците. Под раководство на нивниот хан Крум, тие ја освоиле
Тракија и во два наврати се појавиле под ѕидините на Константинопол,
поразиле и убиле двајца императори по ред (Никифор и Михаил), и оствариле
една од бесмртните легенди на Балканот, претворајќи го черепот на Никофор
во бокал. Речиси еден век подоцна (892 г.), под водство на нивниот хан
Симеон, кој ја прифатил титулата цар, Бугарите ја основале својата прва
империја. Таа се протегала низ целиот Епир, Македонија, Тракија и Бугарија.
Под нивниот трети цар, Самуил, биле изгубени источните покраини, но
Империјата останала цврсто заседната на западот, со својата престолнина
Охрида, каде што ја одржало својата независност до 1018 година38. На тој
начин таа била дефинитивно македонска држава, а Охрида се здобила во
традицијата на македонските Словени со сентименталниот престиж, кој сѐ
уште опстојува. По едно и пол вековен хијат, Бугарите повторно се појавуваат
како империјална сила (1186 г.), под водството на династија на авантуристи,
со името Асен, кои биле од влашко потекло. Тие претставувале сојуз меѓу
Власите и Словените, и може да се рече дека биле „Бугари“ само во смисла
дека ја заживеале бугарската традиција за војување. Тие ја ползувале
анархијата што уследила по Четвртата крстоносна војна и се поврзувале
некогаш со Грците, а некогаш со Латините. Тројца од нејзините владетели
38 Смртниот удар ѝ бил зададен од императорот Василиј, Бугароубиецот, за кого се вели дека

заклал 15.000 Бугари во една битка, и дека испратил остаток од 150 со извадени очи да му ја
раскажат сказната на цар Самуил.
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биле убиени во атентат. Четвртиот, Асен II, бил најголемата сила во источна
Европа. Тој владеел со целиот Балкански Полуостров, вклучително и Сервија и
Албанија, а на Латините им го оставил само Константинопол, со кој неговата
престолнина Трново се натпреварувала во раскошот на своите згради и
материјалното богатство. Но, Втората бугарска империја се распаднала на
парчиња веднаш по смртта на Асен во 1224 година, иако Бугарија задржала
сенка од својата независност до спалувањето на Трново од страна на Турците
во 1393 година.
Сервијанската Империја
Интервалот помеѓу смртта на Асен и доаѓањето на Турците бил забележан со
издигањето на краткотрајната српска држава. Таа за првпат се појавила околу
1150 година, под Стефан Немања, кој бил избран за главатар од Нови Пазар.
Нејзиното природно продолжение било повеќе кон север одошто кон
Македонија. Нејзиниот центар била Косовската Рамнина (Стара Сервија), и ги
вклучувало Босна, Црна Гора и дел од современа Сервија. По распадот на
Втората бугарска империја, Сервија станала доминантната сила на Балканот и
сега почнала да турка на југ кон Македонија и кон Албанија. Под водството на
својот последен император, Стефан Душан, кој ја фиксирал својата
престолнина во Ускуб, го покривала целиот Балкански Полуостров, со
исклучок на Салоника и Константинопол. Стефан ги поразил Унгарија и
Турците, и изгледа дека бил на работ на заземање на Константинопол и
разбивање на Византиската Империја, која била во своето последно
прибежиште, кога ненадејно починал, веројатно отруен, во својот логор (1356
г.). Неговата империја, како и онаа на Асен, се распаднала со неговата смрт во
часот на нејзиниот врвен раскош, а нејзините раскарани остатоци станале
лесен плен за Турците, кои конечно ја разбиле слабата и нелојална коалиција
на сервијански, албански и бугарски кнезови на смртното поле на Косово
(1389 г.). Сервијанската аристократија или побегнала во Босна, Црна Гора и
Унгарија, или го прифатила исламот, а Македонија повторно станала земја на
мали селца, чија натамошна борба станала одржувањето на својата изолација
и својот идентитет под нова туѓинска тиранија 39. Седум века минале меѓу
целосното населување на Македонија со словенски народи и нејзиното
конечно потпаѓање под власта на Турците. Нејзината историја за време на овој
39 Оваа скица на политичките случувања во Македонија пред доаѓањето на Турците е неопходно

нецелосна. Исто така, постоела благонадежна влашка држава, чиј центар бил во Тесалија, која во
свои рамки ги вклучувала јужните падини на Пинд и Јужна Македонија до Касторија. Таа била
полунезависна уште за време на втората половина на единаесеттиот век, и опстанала сѐ до
Душановиот поход – период од триста години, што на Балканот претставува старост за почит. Не
смее да се поистовети со влашко-бугарската империја на Асените. Од 1204 до 1222 година
Салоника била престолнината на кралството на латинските крстоносци, под раководството на
Бонифас од Монферат. Ова било разбиено од страна на новата грчка сила, која се кренала во
Епир под Комнените.
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период укажува на сосема мал напредок кон некаква стабилна организација.
Не биле Византијците или Србите оние што ја разбиле Втората бугарска
империја. Не биле Турците оние што ја уништиле Сервијанската Империја.
Обете се распаднале речиси на парчиња, под својата тежина. Тие паднале,
обете, во часот на својот врвен раскош и најшироко распостранување, факт
што сугерира дека тие несомнено биле држени заедно не со согласноста на
народот, туку со силната волја на жилав тиранин. Не било во согласност со
традициите на Словените да прифаќаат династии или да градат империи;
лојалноста кон генијален лидер како Душан морало да биде друга приказна.
Но, впрочем, со исклучок на тоа што нивното исчезнување им го оставило
полето отворено на Турците, нема суштинска причина за која треба да се жали
ниту за Сервијанската ниту за Бугарската Империја. Тие биле чисто воени
сили, а нивната слава, каква што била, лежела исклучиво на постигнувањата
на нејзините војски. Нивното уредување било моделирано според она на
Византија. Нивната официјална Црква – и покрај тоа што повеќето
императори кокетирале со Рим – ги репродуцирала сите карактеристики на
грчкото православие. Нивната литература била имитативна и, впрочем, едвај
постојна, со исклучок на преводите на екуменски дела од грчки. Ниту, пак,
нивната архитектура била оригинална, ако воопшто граделе. Тие или ја
имитирале Византија или увезувале уметници од Италија. Нивната
цивилизација, накратко, била половна, а нејзиниот раст несомнено бил толку
краткотраен и разведен од животот на народот, што ниту им оставила
впечаток на селаните ниту, пак, го примила цементот на нивниот уникатен
гениј.
Селата продолжиле да живеат свој живот, а она што било автохтоно и
оригинално меѓу македонските Словени никнало директно од селската почва.
Популарните балади имаат поголема вредност одошто црковните житија.
Домородниот богомилски ерес бил далеку поинтересен обид да се разбере
космосот од што било што може да се најде во формуларите на официјалната
црква. Традиционалните везови на селанките укажуваат дека инстинктот за
вештина може под посреќни околности да најде некаков достоен израз. Но,
Македонија никогаш не ја добила својата можност. Крстоносците, Турците и
отсуството на политички идеали меѓу Словените го попречиле формирањето
на стабилна држава, која би можела да го зачува мирот и би им дозволила да
се развиваат по свои сопствени линии. Толерантна тиранија, макар и
туѓинска, можела да го оствари ова еднакво добро како и домородна сила, под
услов да им се дозволи да продолжат да си го живеат селскиот живот за кој
имаат толку карактеристичен вкус, во кооперативна слобода и безбедност.
9.

Засенувањето на словенските народности по турскиот поход

Не треба да чуди што едно толку мачно и неизвесно минато произвело
103

бескрајни политички контроверзии. Пред стотина години би било тешко да се
пронајде Македонец од централните предели на земјата кој би можел да
одговори со каква било смисла на интелигенција на прашањето дали е од
сервијанската или бугарската народност. Сеќавањата од минатото сосема
исчезнале и не останало ништо освен нејасната традиција меѓу селаните дека
нивните прародители своевремено биле слободни. Прашав едни момчиња од
изолирано планинско село во близината на Охрида, кое ниту имаше учител
ниту резидентен свештеник и каде што ниту еден единствен жител не беше
писмен, со цел да научам колкава мера традиционално познавање поседуваат.
Ги однесов кај урнатините од замокот на бугарскиот цар, кој доминира врз
езерото и долината од врвот на еден отсечен и чудно заоблен рид. „Кој ја
изградил оваа тврдина?“ – ги запрашав. Нивниот одговор беше значаен:
„Слободните луѓе.“ – „А кои биле тие?“ – „Нашите дедовци.“ – „Да, но што биле
тие, Срби, или Бугари, или Грци или Турци?“ – „Не биле Турци, туку Рисјани.“ И
тоа се чини беше границата на нивното познавање. Мислам дека момците кои
штотуку минаа низ востанието, си имаа свои романтични сфаќања за
политиката. Стариот замок за нив значеше нешто. Ги потсетуваше дека имале
слободно минато. Но очигледно империјата на цар Симеон и сите нејзини
краткотрајни наследници речиси целосно изветреале од јавната свест40.
Некои велат дека дури и името Бугарин станало заборавено. Тоа е, според
мене, претерување. Но, ниту Бугарите ниту Србите официјално не се
признаваат од Турците како засебна народност, како што бил отсекогаш
случајот со Грците. Во Европа, точно е, тие едвај беа фрагмент од сеќавање.
Волтер во „Кандид“ пишува за имагинарна „бугарска“ војска, која
спроведувала извонредни „бугарски“ вежби, божем името не значело ништо
повеќе од Земја Недојдија или Руританија. Србите минале малку подобро.
Нивната империја, иако ништо постабилна ниту потрајна од бугарската, се
појавила во подоцнежен период, а околу нејзиното разбивање на битката на
Косово се развлекувале страсни и сентиментални легенди, осветени во циклус
на бесконечни балади. Неоспорно е дека во вистинската српска земја во
Косово минатото никогаш не се заборавило. Потоа, додека и бугарската
Охридска патријаршија и сервијанската Пеќска патријаршија биле задушени
уште во 1570 година преку махинациите на Грците; Пеќската митрополија,
која ја наследила Патријаршијата, делумно успеала да го задржи својот
национален српски карактер сѐ до 1767 година. Конечно, Србите имале центар
во слободната Република Рагуза, која, и покрај својот католицизам и целосно
италијански карактер, сепак, направила многу за српскиот јазик и издала од
своите печатници многу томови српски стихови. Сервијаците во Унгарија исто
така профитирале од европската култура, додека ослободувањето на
современа Сервија во првите децении на минатиот век било овозможено
благодарение на нејзината оддалеченост од Константинопол. Бугарите не
40 Види Белешка В на крајот на поглавјето.
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уживале ниту една од овие предности. Нивната црковна автономија била
поцелосно задушувана. Тие немале слободна сестра како малата Рагуза.
Немале браќа азиланти во Европа. Тие биле на дофат на престолнината.
Неизбежно е тогаш што нивната преродба пристигнала подоцна, а без
патронатот на Русија можеби и никогаш не би се случила.
1. 10. Дали се Македонците Срби или Бугари?
Дали се Македонците Срби или Бугари? Ова прашање постојано се поставува и
догматички се одговара во Белград и во Софија. Но, историската лекција е
дека очигледно воопшто не постои одговор на тоа. Тие не се Срби, затоа што
нивната крв не може да е чисто словенска. Тука мора да има извесни примеси
од бугарски и од друг неаревски производ (кумански Татари, Печенези, итн.).
Од друга страна, тие едвај може да се Бугари, затоа што прилично е јасно дека
сервијанските преселби и освојувања сигурно оставиле извесна доза на српска
крв во нивните вени, и примесата на неариевска крв едвај може да биде
еднакво значителна како што е во Бугарија. Тие се најверојатно повеќе или
помалку она што биле пред оформувањето на бугарското или сервијанското
царство – словенски народ произлезен од различни потекла, кои го населиле
полуостровот во различни периоди. Меѓутоа, тие првовремено немале јасна
совест за народност и секоја моќна словенска сила била во можност да им се
наметне. Може слободно да се рече дека поради историски причини
населенијата на Косово и северозападниот регион (на Македонија) се
дефинитивно Срби, додека населениците на Охрид се очигледно Бугари.
Афинитетите на населението во другите делови на Македонија се решаваат на
чисто политички основи. Јазикот нѐ информира сосема малку. Разликите меѓу
литературниот сервијански и бугарски не се значителни, но се сосема
дефинитивни. Македонскиот дијалект не е ниту едниот ниту другиот јазик, но
во одредени структурни карактеристики се согласува повеќе со бугарскиот
одошто со сервијанскиот. Меѓутоа, ова има сосема мало значење, затоа што
современиот српски јазик не е јазикот на Душан, туку е дијалектот на Белград.
Јужен Македонец нема тешкотии да биде разбран во земјата на Душан (Ускуб
и Призренд), но тој ќе се чувствува како странец во Белград. Влијанијата на
пропагандата исто така мора да се отфрлат. Свештеник или учител од Софија
или Белград, кој се населува во село, значително го приспособува својот
дијалект за време на една генерација. Овој процес може да се види на дело во
центрите како Ускуб, каде што и Сервијаните и Бугарите се активни.
Истренираното уво сега може да ја воочи разликата во говорот меѓу села што
се раздалечени само неколку милји, и дури и странец забележува дека, додека
селанецот бугарофил одговара на прашања со позитивното „да“, србофилот
вели – „јесте“. Елементот на случајност во тоа каде паѓаат овие афинитети е
прилично голем. Не е невообичаено да се сретнат татковци што, иако самите
се официјално „Грци“, еднакво гордо воспитуваат „грчки“,
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„сервијански,“ „бугарски“ и „влашки“ деца. Страста за образование е силна, а
различните пропаганди ревносно се обидуваат да ја задоволат. Доколку татко
не е во можност да ги запише сите свои синови во гимназија што ѝ припаѓа на
неговата народност, изгледите што ги нуди стипендијата го предизвикуваат
да ги пресади во некоја од ривалските училишта. Се разбира, прашање на чест
е момчето што се образува на трошокот на една или друга народност да ги
присвои јазикот и народноста на оние што му го даваат тоа. Истиот процес е
на дело и во селата. Се сеќавам јасно на моето чудење кога го сретнав овој
невообичаен феномен за време на мојата прва посета на Македонија. Водев
разговор со еден богат селанец, кој беше дојден на пазар во Битола од едно од
соседните села. Тој добро зборуваше грчки, но не како да му е мајчин јазик.
„Вашето село грчко ли е“, јас го прашав, „или бугарско?“ „Е, па“, одговори тој,
„сега е бугарско, но пред четири години беше грчко.“ Нему одговорот му
изгледаше како најнормална и секојдневна појава. „Како“,запрашав со доза
вчудовидување, „се случи таквото чудо?“ – „Па“, рече тој, „ние сме сиромашни
луѓе, но сакаме училиште и свештеник што ќе се грижи за нас соодветно.
Порано имавме грчки даскал. Му плаќавме по 5 фунти стерлинзи годишно и го
храневме, додека грчкиот конзул му плаќаше додатни 5 фунти; но немавме
наш свештеник. Го делевме свештеникот со уште неколку други села, но тој
беше многу непунктуален и немарлив. Се жалевме при грчкиот владика, но тој
одби да ни помогне. Бугарите разбраа за ова и ни пријдоа со понуда. Тие рекоа
дека ќе ни дадат поп што ќе живее во селото и учител за кој не треба да
плаќаме. Е, па, господине, нашето село е сиромашно, и така, се разбира,
станавме Бугари.“ Човек може да го замисли овој мошне невообичаен пресврт.
Малиот човек, кој еднаш бил во Атина, се откажува од безнадежната задача да
ги учи грчки дечињата што од своите мајки научиле само словенски јазик.
Легендата дека Александар Велики бил Грк заминува по еден пат и
ривалскиот мит дека Александар бил Бугарин доаѓа по другиот. Мисата што се
чатела непунктуално на древен грчки јазик, сега се чати (пунктуално) на
древен словенски. Но под мошне комичните аспекти на оваа случка останува
фактот дека селото сега добива образование на сопствениот јазик и на тој
начин ги отвора вратите за цивилизираторските влијанија, кои му доаѓаат во
облици што може да ги прифати и да ги присвои. Митото од 5 фунти само
забрзало неизбежен процес. Имам слушнато како еден духовит француски
конзул прогласува дека со фонд од милион франци ќе отпочне акција да ја
направи цела Македонија француска. Тој ќе проповеда дека Македонците се
потомци на француските крстоносци кои го освоиле Солун во дванаесеттиот
век, а франците ќе го завршат остатокот. Но, и покрај сѐ, Грците располагаат со
значајни фондови, но сепак, Грците ја загубија Македонија.
11.

Национални пропаганди
Причини за неуспехот на српската пропаганда
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Меѓутоа, несомнено е дека која било словенска народност што ѝ припаѓа на
православната вера можела да ја придобие Македонија, под услов да ги има
потребните такт и пари. Сервија или Црна Гора, или дури Русија, можела тоа
да го стори. Но, факт е дека Бугарија е онаа што успеала во тоа. Историјата,
етнологијата и компаративната филологија може да ја заземат која и да е
страна во оваа полемика. Македонците се Бугари денес поради тоа што
слободна и напредна Бугарија знаела како да ги примами. Сервија не
произнесе такво убедливо влијание и сервијанската кауза во Македонија како
последица е занемарливо и вештачко движење. Тоа постои исклучиво дотаму
до каде што може да го купи своето влијание со пари и до каде што Турците го
охрабруваат како противтежа на опасната бугарска агитација. Самиот факт
што Турците му се насмевнуваат е доказ дека е тоа безвредно и осудено на
залудност. Како што стојат работите денес, веројатноста дека сервијанските
конзули ќе ги придобијат Македонците кон Сервија е еднаква на веројатноста
дека американските мисионери ќе ги придобијат кон протестантизмот.
Лесно е да се посочат неколку од многуте причини за сервијанскиот неуспех41.
Како прво, сервијанската заинтересираност кон Македонија е мошне
неодамнешена. Сѐ до австриската окупација на Босна и Херцеговина
амбициите на Сервија беа насочени кон овие автентични сервијански земји, а
не кон Македонија. Дури долго по Берлинскиот конгрес Сервија сфати дека
северниот и западниот дел од нејзиното природно наследство се неповратно
загубени. Потоа, колку и да сакаше да ја исправи својата грешка, беше
предоцна. Бугарите веќе оформија своја национална црква; мнозинството
македонски Словени беше приврзано за неа, а нејзините училишта беа цврсто
втемелени и целосно популарни. Сервија не можеше да раскине со „Грчката“
православна црква и, следствено, немаше стадо во кое би ги прибала
Македонците. Трето, нејзината првобитна слабост ѝ ги врза рацете. Сервија
претрпе катастрофален воен пораз кај Сливница од страна на Бугарите и
оттогаш нејзиниот престиж на Балканот никогаш не заздрави. Нејзините
финансии беа и сѐ уште се целосно нарушени; и, додека кралот Милан
несовесно расфрлаше пари, бркајќи ги своите задоволства и ја продаваше
земјата на странски шпекулатори, не остануваа пари за пропаганда. Под
Милан и Александар [Обреновиќ, заб. Д.П.] Сервија мина низ една долга
срамна криза, а нејзините домашни револуции и периоди на терор беа
доволна преокупација за Србите. Конечно, мора да се забележи дека и покрај
нивното сродство и многу сличното минато, постојат длабоки разлики меѓу
бугарскиот и сервијанскиот национален карактер – разлика што си има свој

41 Тука зборувам за строга Македонија. Во „Стара Сервија“ Бугарите немаат упориште ниту, пак,
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двојник и во физичкиот изглед на овие два народа42. Сервијанците се народ
што ги сака задоволствата со поголемо чувство кон естетиката и повозбудлив
карактер одошто Бугарите. Тие ја немаат истата подготвеност за постојана
работа, истата рамнодушност кон болката, истата одлучна упоритост или
истата навика за умствено приложение. За време на осумдесет години слобода
тие имаат постигнато помал морален и материјален напредок одошто
Бугарите за дваесет и пет. Една од последиците на брзиот економски развој на
Бугарија е тоа што нејзината постојана побарувачка за работна рака охрабрува
незапирлив проток на македонски имигранти, кои минуваат неколку месеци
или неколку години во кнежеството и потоа се враќаат во своите села со
своите заштеди. Овие луѓе стануваат мисионери за бугарската идеја. Тие ја
шират славата на нејзината слобода, нејзиното богатство и нејзиниот брз
развој. Бројот на оние што одат во Сервија, од друга страна, е релативно
незначителен, додека нивните извештаи едвај можат да бидат целосно
блаконаклонети – иако и покрај сета своја политичка нестабилност, Сервија сѐ
уште претставува доволно впечатлив контраст спрема Турција. Кога во прилог
на овие предности бугарофилските Македонци го оформија својот извонредно
организиран револуционерен комитет во 1893 година, сервијанската кауза го
доби својот смртоносен удар. Преку нагласувањето на нејзиниот антагонизам
кон Бугарија, официјална Сервија сега усвои отворено туркофилска политика,
а ништо не може да биде пофатално за изгледите на која било христијанска
народност во Турција. Македонското селанство ќе ја подари својата верност
само кон пропагандата што му ветува некаков брз изглед за ослободување од
отоманскиот јарем. Конечно, има огромна разлика меѓу ривалските
пропаганди – додека Бугарите работат за автономијата на Македонија,
Сервијанците и Грците целат само на нејзино анектирање кон своите земји.
Како производ, нивните активности изгледаат како да се наменети за профит
на нивните држави, додека Бугарите несомнено креираат дух на локален
македонски патриотизам. Сервијанското движење е чисто официјална
агитација, насочувано и финансирано од Белград, додека, и покрај симпатиите
на Софија, бугарскиот Револуционерен комитет е автентично македонска
организација.
Слабоста на грчките тврдења
Колку и да е слаба политичката позиција на сервијанските претензии, тие
имаат достојно историско и етнографско право да бидат сметани за
македонска народност. Со Грците работите стојат обратно. Легендата дека е
Македонија е грчка покраина како Крит и Кипар, вистински крак на Hellas
Irredempta, е цврсто засадена во европската, особено во англиската свест. Лорд
Салсбури го пропагираше ова чудно образложение на најгруб начин против
42 Види забелешка Г на крајот од поглавјето.
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Санстефанската спогодба. Тоа се одржува на Западот несомнено поради тоа
што Грците им се добро познати, на патот на нивните комерцијални колонии
и романтична историја, додека Бугарите се чисто локална народност, која
нема корени зад границата на Истокот. Меѓутоа, тоа е проста фантазија и
ситничарење со зборови. Грците не се македонска народност, иако тие имаат
моќна црква и значителна фракција во Македонија. Доколку човек направи
лингвистички испит, ќе се увери дека речиси нема села во европска Турција
каде што мајчин јазик е грчкиот, со исклучок на крајбрежјата на Егејот и
Црното Море, на полуостровите Халкидики и тракиски Херсон (Галиполи), и
крајниот југ на Македонија близу границата со Тесалија43. Тие имаат големи
населенија во Салоника и Константинопол, меѓутоа Салоника е, пред сѐ,
еврејски, додека Константинопол е безнадежно космополитски град.
Историски, нивните претензии не се ништо посилни. Византиската Империја
немала никакво упориште во внатрешноста на Македонија откако исчезнал
нејзиниот римски и интернационален карактер и откако станала патриотска
и грчка. Грчката претензија се опира главно на тоа дека сѐ уште постои голема
фракција меѓу македонското население која, или од страв, или од репресија
или од избор, останува во рамките на „Грчката“ православна (т.е.
патријаршиска) црква. Овие луѓе се Власи, Албанци, Срби или други Словени
од неопределено потекло, но тие не се повеќе Грци одошто се православните
Руси. Меѓутоа, растот на грчкото влијание е несомнено љубопитна студија.
Целосно е зависен од црквата, а несомнено бил неизмерно посилен на
Балканскиот Полуостров по доаѓањето на Турците одошто кога било порано.
Ја опфатил не само Македонија, туку Романија, Бугарија, па дури и Сервија.
Малобројните Словени во внатрешноста што биле образувани, биле учени да
се сметаат себеси за Грци, додека самата традиција за нивното потекло била
во опасност од изумирање. Две фатални грешки го разбиле овој обид што не
бил ништо помалку од завера за хеленизирање на Балканскиот Полуостров.
Жените не биле образувани, па оттука колку и да се обидувале грчките
училишта во своите напори, секое словенско дете го учело својот омразен
јазик на коленото на мајка си. Селаните, исто така, биле запоставени. Грците
на нив гледале со неизмерен и глупав презир, кој само новограѓанска маса
може да го чувствува кон култиваторско население. Тие биле варвари,
добиток, луѓе само „во лексикон“. Грците ги лишиле словенските селани од
човековите права и одбиле да ги прифатат како браќа. Последица на ова било
тоа што селаните никогаш не го изгубиле сосема чувството на одделност, па
така опстанала некаква магловита национална совест, вкоренета во повреди и
омраза. Одмаздата дошла на почетокот на деветнаесеттиот век, кога Грците,
кревајќи се конечно на висината на нивната национална идеја, го задале
нивниот голем удар за слобода. Знамето на грчката независност за првпат
43 Ова беа единствените области во Македонија што им се придружија на Грците за време на

нивната Војна за независност – исклучително значаен факт.

109

било развеано, не во Грција, туку во Руманија, која долги години била
управувана од грчки губернатори назначени од Турците, а самата грчка
армија се нашла, на свое изненадување, соочена не само со турски орди туку и
со месните влашки чети инспирирани од сопствениот национален
патриотизам.
Не постои регион на светот каде што националната идеја разлила толкав
пустош или се бунтувала со таква безобразна моќ како во Македонија. Ја труе
и ја секуларизира верата. Го одобрува убиството, го оправдува насилството и
остава повеќе љубезност меѓу човек и ѕвер одошто меѓу припадници на
ривалски народности. Во нејзино име народи направиле огромни дела, кои
слободата требала да ги инспирира, и извршила репресии од неправди толку
големи што само идеја можела да ги поттикне. Ужасите на десет векови се
нејзино дело, а лицето на Балканот денес, намуртено со омраза, бездушно од
долготрајна свирепост, затапено од непрестајно страдање, е нејзина слика и
споменик. Човек се чуди по анкета на овие народности и нивните ривалства,
каков иден мир и соработка можат да опстојат сѐ додека клетвата на
националната идеја уште ги учи луѓето дека виталниот факт на нивните
животи е традицијата, или сеќавањето, или навиката на говор, која ги двои
едни од други.
2. 12. Белешки. Физичко устројство и клима. Средства за
комуникација.
Белешка А.
Во однос на своето богатство и густина на населението, Македонија е добро
снабдена со железници. Тие беа изградени претежно од австриски и
германски капитал, не за да му служат на месното население, туку како
сигурна и рентабилна инвестиција. Нивниот легитимен доход од сообраќајот е
незначителен, но каматата на вложениот капитал произлегува од гаранцијата
пресметана на секој километар пруга. Производот е тоа што тие се извиваат и
вртат со цел да се зголеми нивната километража, дури и кога минуваат низ
рамници. Десетнината што се цеди од селаните го носи товарот, а
меѓународната контрола врз турските финансии гарантира навремена
исплата. Има една линија од Салоника до Монастир за која постои намера да
продолжи до Јадранот или преку маршрутата Корица – Авлона, или преку
Охрида – Дурацо. Друга линија ја поврзува Салоника со Ускуб, и продолжува
оттаму до сервијанската граница, поврзувајќи се во Ниш со магистралната
линија на Ориент експрес. Трета оди од Салоника до Дедегач и Адрианопол,
давајќи земјена рута до престолнината. Исто така, има кратка делница помеѓу
овој источен систем и ускубската линија, додека ограночна линија на која има
воз трипати неделно го поврзува Ускуб со Албанија, на која крајната станица ѝ
е Митровица. Оставајќи го бакшишот настрана, мислата што ги принудила
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Турците да се согласат на изградбата на овие железници е несомнено нивната
стратегиска вредност. Истиот мотив ги предизвикува тврдоглаво да не даваат
согласност за проекти што би ги поврзале македонските железници со
бугарскиот систем (преку Ускуб–Куманово–Ќустендил) и со грчкиот систем
(преку Салоника–Вериа–Лариса). Со исклучок на воените возови, сообраќајот
на сите овие железнички линии е ограничен на еден мешовит воз за стока и
патници дневно, а дури и во овие возови патниците се главно војници, а
стоката – воен материјал. Што се однесува до водотеците, тие речиси воопшто
не се ползуваат. Поголемите езера носат извесен локален сообраќај, но
најголемите се ситуирани во најненаселените и најобеспокоени области на
Македонија. Вардар е каприциозна река, која тече широко и плитко во летото
низ рамнините на Косово и Ускуб и се стеснува кај Куприли (т.е. Мостот)
[Велес, заб. Д.П.] и Демиркапоу (т.е. Железната Капија), јуришен вруток што се
пени со бурно темпо низ тесна и романтична клисура. Излишно е да се
спомене дека никаков обид не бил преземен реката да се направи пловна.
Допира до морето преку повеќе усти во широка рамница посеана со бари и
мочуришта, која од сите глетки е најпуста и депресивна. Тука во старите дни,
со Пела како престолнина, бил центарот на Македонската Империја. Денес, со
исклучок на неколку бразди и канали, таа е препуштена на штрковите и
чапјите. За остатокот, главниот сообраќај во Македонија сѐ уште се изведува
од курири, главно Власи по народност, кои ги пренесуваат своите стоки со
товарни коњи преку планинските патеки со релативна рамнодушност кон
патиштата. Има неколку патишта што биле проектирани како калдрми. Тие го
задржуваат својот карактер неколку милји надвор градот од кој започнуваат и
повторно се појавуваат во доглед на нивната дестинација. Во преодниот
интервал тие се широки ленти на проста земја, разнообразени со испукани
мостови, кои обично служат да ја посочат местоположбата на плиткост.
Подобрите од овие патишта понекогаш се ползуваат од сообраќај на тркала –
дрварски вагони од примитивна структура, кои ги влечат црни биволи.
Нивните шофери, од некоја непозната причина, се обично муслимани, а
нивниот главен занает се содржи во ладењето на ’рбетите на биволите на
чести интервали со долги црпки, кои тие ги нуркаат во секоја попатна бара.
Зимно време сообраќајот на тркала е речиси невозможен, а бизнисот на
муслиманските шофери на биволици минува во рацете на христијанските
Власи – а, нивниот занает се чини лежи главно во поставањето на нивните
дрвени товарни самари на таков начин за да предизвикуваат нова рана со
секое патување. Доколку македонскиот добиток може да се сондира, тој
сигурно не би гласал за бркање на Турците.
Белешка Б.
Физичката структура на западна Македонија претполага опширна серија
басени во облик на плитки котлини, понекогаш езера, понекогаш широки
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рамнини опкружени со планини кои се повеќе или помалку непрекинат
издаден ’рбет и гранки на Пиндскиот Масив. Источна Македонија, од друга
страна, може да се смета за состав од две масивни долини, кои се наводнуваат
од реките Вардар и Струма. Три од западните езера се со значителна големина
и длабочина – Охрида, Пресба и Острово. Охрида е несомнено едно од
најубавите – колку што е мерата на моето искуство, би рекол најубавото –
езера во Европа. Планините што го опколуваат се високи, карпести и
непрекинати. Нивните контури не се обвиени со шуми, а за поголемиот дел од
годината тие се покриени со снег. Зеленилото е минимално, но затоа, пак,
климата произведува најразновидни нијанси на виолетово, сино и
песокливоцрвено. Касторија е помало езеро, но тешко е да се преувеличи
неговата романтична убавина, како што е положено помеѓу ридовите и
планините, кои даваат бескрајни илузии и изненадувања. Во близината на
Сорович [Суровичево] има уште две помали езера. Големата рамнина
Пелагонија, на чии рабови се наоѓаат градовите Монастир и Флорина (Лерин),
изгледа како своевремено да била езеро. Но, впрочем, можно е спротивно –
рамнините да станале езера. Острово, на пример, е од релативно неодамнешно
потекло, и сѐ уште може да се види потопено село во неговите темни води.
Косово е најголемата од сите рамнини, а Ускуб лежи, така да се рече, на
карпест остров во центарот на уште една масивна депресија. Климата во
Македонија е мошне разнолика. Салоника е типичен медитерански град.
Охрида, иако се наоѓа на голема надморска височина, ужива умерени
температури и пријатни зими, додека Ресна [Ресен], иако не е на многу
поголема височина и само на шест часа јавање на исток, е жолчно студен за
Божиќ. Котлините, доколку се изложени на североисточните ветрови, често се
постудени од планините. Атмосферата ја нема блескавата јаснотија на Грција
и маглата е вообичаена околу Монастир и Ускуб. Малариската треска е ужасно
зло во мочурливите области околу устите на Вардар, како и во ниските
недренирани рамнини околу Драма и Кавала. Долината на горниот тек на
реката Струма, од друга страна, ужива строго планинска клима. Плодовите на
почвата се еднакво разновидни како и климата. Пролетта во некои области
започнува во ран февруари, во други поблизу до април. Летото насекаде е
изгор, но опасно е за живот само во мочурливите котлини.
Белешка В.
Откако го напишав погорниот пасус ја сретнав следнава интересна потврда во
есеј на бугарскиот поет Пенчо Славејков, додадена како увод на „Сенката на
Балканот“ (Дејвид Нет, 1903 година):
„Нашите народни песни не одат подалеку од границата на четиринаесеттиот
век, односно тие не забележуваат историски настани од поран датум. Овој
факт е многу важен и забележителен. Јуначките или епски песни (како што
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тие исто така се нарекуваат) можат да бидат образувани само од народ што
поседува национална самосвест, а токму тоа е она што нашите прародители од
времето на слободната бугарска монархија не го поседувале. Всушност, ние
треба да чекаме дури до деветнаесеттиот век за да нѐ огрее тоа брилијантно
сонце; пред зраците да се извитаат низ нашите вени, ние имаме петстотини
години под ропство. Она што светот не ни го покажал, ние го пронајдовме во
затвор. Единствената преокупација на тие наши големи кралеви била да го
заживеат својот народ, а наместо да ја култивираат националната енергија,
тие безглаво ја расипале во многубројните нивни суетни херојски подеми, сега
кон Византија, сега кон Диракија [Драч]. Но нивниот народ не постигнал
напредок, па затоа луѓето оствариле безмилосна одмазда и не ги забраниле
таласите на заборавот. Тие за нас во песните ги зачувале имињата на неколку
праисториски ѕверови, но на ниту еден единствен крал.“
Белешка Г.
Опасно е да се генерализира во однос на физичките типови од впечатоците
што човек ги оформува низ патувањето. Но, впечатокот за физичка
грациозност што човек ги добива во Белград е неодолив. Жените не се
впечатливи, но мажите – на пример, многубројните офицери – се
забележително високи, добро изградени на жилав начин и често лични на
изглед. Во Софија, од друга страна, физичката убавина е депресивно ретка.
Офицерите се пониски, набиени и, генерално, помалку претенциозни одошто
во Сервија. Дури и децата изгледаат, во целина, мошне грди. Но Бугарите
несомнено се силни, жизнени и издржливи.
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V
БУГАРСКОТО ДВИЖЕЊЕ
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1. Први впечатоци за бугарскиот карактер
ПРВИТЕ впечатоци на патникот за Бугарите во Македонија ретко се поволни.
Тоа е народност со малку екстерни привлечности, која ретко се труди да
поттикне сочувство или, пак, да помогне кон процесот на меѓусебното
разбирање. Тие не се ниту гостопримливи ниту речити. Словенскиот селанец
нема лозинка за срцето на туѓинецот. Тој не може да се повика, како што може
Гркот, на славното минато ниту, пак, може да се пофали дека неговите
прадедовци биле тутори на вашата цивилизација. Тоj ве остава да си
оформите какво сакате мислење за него и само се покажува себеси во
драпавоста на неговиот секојдневен костум. Тој нема да ве посети непоканет
во вашиот хотел, нема да ве покани во неговите училишта ниту, пак, ќе
инсистира да ги посетите неговите цркви. И, на сила, мора да го проучувате од
дистанца. Ќе забележите дека е тап, воздржан и недружељубив, затоа што
искуството го научило на секој припадник на туѓ вид да гледа како на можен
непријател. Кај него недостига веродостојноста, грациозноста, остроумноста
на Гркот. Кај него нема ниту ронка од уважената љубезност, пркосната
независност, средновековното кавалерство на Албанецот. Ниту, пак, има
физички убавини што го препорачуваат, а дури и жените се непривлечни. Тој
нема чувство за екстерналии, ниту инстинкт за покажување. Ако е богат,
тогаш е аскет. Доколку е сиромав, тогаш тој живее во беда и смет. Неговите
народни носии ретко се сликовити, неговите народни танци се монотони,
неговите народни песни се немузикални. Можете да се привикнете да ја
почитувате неговата трудољубивост, неговиот неизмерен капацитет за
неинтересна работа, но сето тоа е работа на аргатот, а духот на уметникот и
занаетчијата не живее во него. Тој крева пред вас крепост од измама. Го смета
секое ваше прашање за замка во која одбива да стапне. Одговара или со
престорена глупавост, или со објава на незнаење или, пак, се обидува да ве
почести со одговорот што го очекувате и продолжува да ви го дава без ниту
мисла во однос на вистината. Тоа не е баш лажење во смислата во која ние тоа
го разбираме. Тоа е одраз на фактот што селанинот нема концепција за искрен
однос со кој било претпоставен. Тој е деморализиран од односот со неговите
господари, кои се детинести, каприциозни и тирани. Неговиот порок е
обичната навика на подгазениот човек и, доколку во која било пригода ви
затреба храброст, чесност или верност, тогаш ќе го ангажирате Албанецот, а не
Бугаринот. Може да научите да ги цените овие недостатоци со вистинска
историска перспектива. Може да се принудите да гледате на ова повеќе како
на срамен доказ за неправдите на поробувачот одошто како на изворна
изопаченост на поробениот. Колку повеќе учите толку повеќе станувате
склони кон него да чувствувате љубезно сожалување, но отпрвин тешко дека
ќе имате какво било чувство на восхит кон оваа флегматична и непримамлива
сорта луѓе. Само времето и случајноста можат да ве доведат до поинакво
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читање на неговиот карактер44.
Ми дојде случајно на тивките улици на македонските градови оваа
поверителна и мачна индиција. Таму човек не слуша ниту музика ниту смеа.
Селанецот влегува чекорејќи молчаливо и мачно, неговата жена неколку
чекори зад него, а зборува само колку да се пазари на панаѓурот. Граѓанинот е
презафатен избегнувајќи шпиони и заспиени кучиња за да го прекрши
меланхоличниот молк. А, сепак, како што зимата си одеше, една жална
мелодија почна да се одвојува од тапата заднина на депримираноста.
Обидувајќи се да ја доловам, една квечерина ја слушнав крај огништето на
една бугарска куќа. Од сето мое искуство во Македонија, не можам да
помислам на ништо подомаќинско, посамозадоволно, поудобно од тој семеен
круг со своите рамни ќерки, срамежлив син и дебелите опуштени родители.
Тоа беше атмосфера на чист материјализам и ништо не се чинеше подалечно
од идеи или од револуција. И тогаш одеднаш ја запеаја жалосливата мелодија
на улицата. Донесе огин во нивните очи, решителност во нивните гласови,
руменило на нивните флегматични образи. Тоа беше револуционерна песна.
Ги свикуваше младите во гората, ги укоруваше старите мрзливци што „седат
во меани“ и ги славеше еден по еден војводите што се бореле и загинале во
есента, прорекувајќи слободна иднина. Од таа вечер, па натаму мелодијата
секогаш ми ѕвонеше во ушите. Некогаш тоа беше момче што ја свиркаше на
улицата; некогаш група младинци ја пееја, со сите нејзини дрски стихови во
близина на турски стражар. Се мешаше со одекнувачкот чекор на вооружените
патроли и џагорот на колите со муниција. Ги предизвикуваше ноќните чувари
и ја навредуваше кочијата на пашата. Нека си се замајуваат Турците со своите
извонредни подготовки и бесконечни мобилизации против претстојната
кампања, оваа пркосна песна секогаш била во етерот, потсмевајќи се на
нивните тапи умови и бесполезни подготовки. Тие ниту ја слушаат ниту ја
разбираат, оти се туѓинци во сопствената земја. Се пее при нивните уши
незабележана, како морничава песна што ја пее самата почва. А, тука конечно
беше вистинскиот ритам на бугарското срце. Оттогаш лагите и молкот не беа
голема работа. Човек можеше да го чуе овој нем народ како си зборува самиот
со себе. Јас се наоѓав среде народ што се организираше себеси за слобода. Тој
живее двоен живот, без грижа за грдата, неважна сегашност во која тој страда,
заверува и отстапува, одлагајќи ги своите подобри квалитети за иднината за
која се има решено да ја освои. Востаничкото движење е, во суштина, изворно
македонско движење, подготвено од Македонци, предводено од Македонци и
помогнато од страсното сочувство на масовното мнозинство на словенското
население. Едвај има село што не ѝ се придружило на Организацијата. Во
44 Дополнителна причина зошто македонските Бугари изгледаат како толку непривлечна маса е

поради тоа што нивните најдобри луѓе се бегалци во слободна Бугарија. Нема образована класа
што би ги наквасувала другите, ниту да ја претставува нацијата пред туѓинецот.
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поголемите градови, како Монастир, едвај има неколкумина поединци Бугари
што не се активни или волни припадници. Пред десет и дваесет години децата
во македонските училишта, обучени да ја пеат султановата химна за приемите
на официјалните посетители, тајно беа учени една патетична песна, „да го
чести оној, кој и да е, што ќе ни биде ослободител“.
Денес таа песна им го отстапила местото на балади за постигнувања, кои
кажуваат како Делчев или Светов ги дале своите животи во отворена борба за
развеан бајрак.
2. Санстефанскиот мировен договор
Санстефанскиот мировен договор, кој ја оконча Руско–турската војна, донесе
привремена и фатаморгална надеж за слободата на Македонија. Доколку
можеме да ги разрешиме навиките на размислување создадени последните
дваесет години и ја погледнеме картата на Балканот без вештачките линии
што ги повлекла дипломатијата, и ако заборавиме на политичките укажувања
пренесени во таквите чисто географски термини како „Бугарија“ и
„Македонија“, нема причина во историјата ниту во природата на нештата
зошто овие два региони да се подложуваат на толку различни судбини. Во
обата населението е предоминантно словенско, и во обата живеат малцинства
на Турци и Грци. Обата се кренаа на нога да соработуваат со ослободувачкиот
руски освојувач. Обата се побунија против грчкиот облик на православие и
слободно ѝ се придружија на бугарската егзархиска црква. Кога Берлинскиот
конгрес, под влијание на стравот на Англија од создавање голема Бугарија,
која може да биде моќен сојузник на Русија, заповеда Бугарија да биде
ослободена, а Македонија да се врати под турска власт, бесмислен очај го
зафати напуштениот народ, кој тукушто си ја виде слободата освоена и
ратифицирана во Сан Стефано. Првиот инстинкт беше оној за побуна. Две
области во долината на Струма се кренаа на нога, ги запоседнаа премините и
неколку дена им пркосеа на турските војски. Во Охрида властите открија уште
поамбициозна завера пред таа сосема да созрее. Уследија репресии, но Европа
веќе ја беше донела својата одлука и повеќе од една деценија Словените во
Македонија страдаа со сето мачно трпение што можеа да го смогнат, негувајќи
ја надежта дека еден ден Русија искрено ќе ја спроведе дарежливата
санстефанска програма. Тоа беше период на многу страдања, во кој процесот
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беше бавен и мачен. Грците беа активни и непријателски настроени45, гонејќи
го секој учител што се осмелува да го пропагира бугарскиот јазик и
спротивставувајќи ѝ се на „шизматичката“ бугарска црква со познатите оружја
на мито и денунцијација.
3. Формирање на Востаничкиот комитет. Демократски ставови.
Внимателна организација
Но, и покрај сите овие препреки, бугарското движење непоколебливо
напредуваше. Политиката на егзархистичката црква беше трпелива и
претпазлива. Таа целеше кон решавање на проблемот не преку вооружена
револуција, туку по пат на бавен процес на образование и консолидација.
Училиштата беа нејзината најефективна машинерија. Егзархијата обучи
генерација што не можеше да биде задоволна со слугувањето под азијатска
тиранија, а младите што беа матуранти на второстепените гимназии во
Монастир, Ускуб и Салоника се почувствуваа еднакви со Грците. Затоа што
Бугарија (на која наскоро ѝ се припои Источна Румелија) остваруваше
неодолива привлечност врз имагинацијата на македонските Словени, додека
тие ја гледаа првин нејзината победа против Сервија, а потоа нејзиниот
рапиден материјален напредок. Дојде време кога помладата генерација
почувствува дека методите на свештениците и даскалите се премногу бавни,
дека тие постигнале сѐ што може да се постигне по пат на мирна пропаганда и
дека нивното конечно ослободување може да дојде само во облик на
вооружено движење, кое ќе принуди интервенција од Европа. Имаше доволно
преседани да го поткрепат нивниот аргумент. Во 1893 година група
влијателни македонски Бугари, кои ги споделуваа овие мислења, се сретнаа во
една куќа во Ресна и ја оформија „Внатрешната организација“. Двајца од овие
основачи сѐ уште се лидери на движењето – Дамјан Груев, учител во Салоника,
кој остави сигурна кариера и удобни можности за да стане илегалец и
заверник, и Христо Татарчев, своевремен доктор во Салоника, чии полирани
манири и познавање на светот го направија дипломат на Комитетот, назначен
да ги управува активностите во Софија. Карактеристично за бугарскиот
карактер е тоа што Комитетот ги положи своите планови не за непосредна
45 Структурата на руралното општество во селските заедници е несомнено плутократска. Извесни

овластувања се поверени на комитет на старешини (аси), со платен поглавар (коџобашија или
муктар) на чело. Тие се генерално одговорни пред Турците за сѐ што се случува во селото.
Нивното одобрение е потребно за селото да може да си ја смени „верата“, т.е. да стане грчко или
бугарско. Тие ги подготвуваат списоците за даночење, а нивниот печат е неопходен за издавање
пасоши. Оттука, нивниот авторитет е значителен, а тие имаат во своите овластувања моќ да
спроведуваат извесна мерка на ситна опресија и да заработуваат мали богатства од корупцијата.
Тие не се неминовно или вообичаено природните лидери на селото. За функцијата старешина или
поглавар постои имотна квалификација, заснована на големината на недвижниот имот, кој секој
селанин го поседува, и асите последователно оформуваат мала клика релативно богати и удобни
луѓе во секое село, „имотните“ што Турците ги сметаат доверливи да управуваат со „немашните“.
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буна, која несомнено би била неуспешна, туку за долг период на организација
и подготовка. Аспирацијата за слобода постоеше. Традицијата за отпор
зборуваше преку баладите, кои ги опишуваа постигнувањата на ајдуците –
балканските патриоти разбојници. Најпростиот селанин воздивнуваше за
мирен живот и заминување на Турците. Но, средствата, храброста, инстинктот
за заедничка поддршка првин требаше да се створат. Потребно беше за
водачите да ги поттикнат селаните со извесни храброст и вера, кои
училиштата на Егзархијата веќе ги беа оформиле во умовите на образуваните
класи. Од нив се бараше да ги спојат изолираните македонски села, кои ги
сметаат областите надвор од нивната долина за туѓина, во свесна нација. Цела
традиција на ропство првин требаше да се совлада, и на мажи што се тресеа од
погледот на Турчинот и безпоговорно му се поклонуваа на ќотекот со кундак
и бастинадо, беше потребно да им се проповеда правото на револт и обврската
за отпор. „Подобро ужасен крај, одошто ужас без крај“, беше епиграмот со кој
Груев го сумираше наравоучението на Комитетот и тоа навлезе длабоко во
македонскиот ум. Беше потребно да се акумулираат пари за планираниот
конфликт, да се изберат раководители, а младите да се привикнат на
послушност и дисциплина, пушки да се прошверцуваат во земјата и мажи да се
обучат да ракуваат со нив. Конечно, постоеше опозиција со која Комитетот
требаше да се соочи во обликот на бугарската Црква, која стравуваше дека
оваа опасна организација може да ја компромитира нејзината бавна и легална
работа, додека дури и во селата, побогатите селани, навикнати да се сметаат
себеси за делегати на турските власти, беа обично воздржани кон Комитетот
и понекогаш непријателски настроени. На овој начин движењето стана
демократско и револуционерно. Бугарите не се шпекулативен народ. Меѓу
нивните лидери немам сретнато онаков тип мислители и теоретичари кои
човек толку често го среќава меѓу руските изгнаници – можеби поради тоа
што тие сѐ уште немаат пристигнато до тој степен на култура. Но, на
практичен и мошне јасновиден начин тие навистина станаа вистинска
народна партија. Нивните одлуки се носат по пат на генерални конференции,
кои успеваат на некаков мистериозен начин да се состанат еднаш или двапати
годишно во самото срце на Македонија. Нивните раководители се избираат –
од претседателот на целата организација, па сѐ до војводите на селските чети.
Тие знаат како да ги обликуваат владиците по своја волја, а во корумпираниот
свет на селските заедници, каде што побогатите селани уживаат поддршка од
Турците, тие негуваат полезен дух на критика и опозиција. Од година в година
Комитетот стануваше сѐ повеќе изворно национална организација. Знаеше
како да го ползува еланот и да ги инспирира младите. Си имаше свои песни и
свои јунаци. Во Ускуб момчињата од повисоките класови во гимназијата знаеја
да продефилираат низ градските улици под будното око на Турците, пеејќи ги
своите балади за револт за сите да ги чујат. Но, овој дрзок дух на младоста и
самопожртвуваноста беше насочен од постари глави. Организацијата го
вклучуваше претпазливиот селанин со неговата навика за компромис и
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лукавство, богатиот градски трговец и образуваниот професионалец, како и
овие помлади и пожешки глави. Дисциплината и организацијата беа нејзини
главни цели за многу долги години чекање и трпението среде лажни надежи и
загрижувачки прогони беа нејзини вообичаени доблести. Елан поседуваше,
како и секое револуционерно движење, но нејзината страст за метод и детаљ
беше уште позабележителна. Си имаше свои дописници во секој центар, свои
курири, благајници, стручњаци за експлозиви, свои медицински услуги,
најмени агенти меѓу Турците, свои архиви и официјални документи46. Има
една македонска сказна која опишува како неколкуте народности на Турција
отишле пред Бога за подароци. Турците пристигнале први и го добиле
благодатот на власта. Грците, откако слушнале што се случило, побрзале до
рајот и се поплакале: „О Господи! Каква е оваа Твоја завера против нас? Дај ни
и нам власт.“ А, Господ одговорил: „Власта е веќе определена. Ама, вам ќе ви ја
дадам дарбата за интрига.“ Тогаш дошле Бугарите со своја молба: „О Господи!
Каква е оваа Твоја работа против нас? Дај ни и нам моќ.“ Но, Господ ги дарувал
со работа.
4. Комитетот во Бугарија
Додека Комитетот беше тајно здружение во границите на Македонија, во
слободна Бугарија тој отворено се воспостави како политичка организација.
Во Бугарија постои огромно население со македонско потекло, кое има
зафатено корени во кнежеството. Брои можеби повеќе од двесте илјади души
и оформува половина од населението на Софија. Овие македонски емигранти
се природно кајмакот на својот сој, луѓе чија претприемчивост и образование
го направиле животот под турски услови неподнослив за нив. Некои
пребегале за време на различни епохи за да избегнат прогон во Турција, други,
кои отишле во Бугарија да се образуваат, увиделе дека нема за нив професија
што им е пристапна во нивните родни краишта, трети, пак, се миграциски
работници, кои виделе дека можат да заработат подобри приходи во Бугарија
одошто дома. Во прилог на оваа перманентна македонска колонија во
Бугарија – таму има и скитачки имигранти, столари, ѕидари и жетвари, кои
одат во Бугарија да минат неколку месеци или неколку години во потрага по
работа и приходи. Комитетот природно максимално ги ползуваше можностите
што му беа на располагање во Бугарија. Најде Македонци во секоја служба и
професија – офицери, свештеници, новинари, дипломати, учители, па дури и
универзитетски професори. Ги оформи гранките на организацијата меѓу нив.
Го направи Македонското прашање главно политичко прашање во Бугарија.
46 За олицетворение на нејзиниот дух, мошне компетентен извештај е објавен во ноември 1904

година во Софија на француски: „La Macédoinie et le Vilayet d’Adrinople“ (1893-1903), извештај
забележителен по својот метод, својата прецизност и скромност. Извештајот претставува ex parte,
секако од организацијата, но содржи толку малку преувеличување што оформува вреден историски
документ.
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Има свои весници, свои пратеници во собранието, па дури има и министри од
македонско потекло. Држи масовни митинзи отворено и ги налага своите
барања во секој изборен циклус. Од сите овие Македонци, главно
компаративно богати луѓе, се очекуваше да придонесуваат кон благајната на
Комитетот, а кога не можеше да се соберат доволно пари по пат на доброволна
претплата, Комитетот не беше над изнудата и насилството.
Си ги вооружи своите активни герилци и отворено ги обучи. Во планинската
област на бугарската страна на македонската граница ги оформи магацините
за муниција и ги омасови четите што беа наменети да упаѓаат во Турција од
време на време, да спроведуваат пропаганда или да водат герилска војна
против Турците. Стана крајно опасна држава во држава и во повеќе наврати
дојде опасно близу до вовлекување на Бугарија во војна со своите соседи. Но,
општо земено, јавното мнение во Бугарија, кое не можеше да биде
рамнодушно за судбината на Бугарите од другата страна на границата, беше
со Комитетот. Влади што доаѓаа една по друга варираа во своите ставови, но
оние што ја имаа желбата да го задушат не се осмелуваа да преземат
ефективни мерки, додека оние што имаа срдечни симпатии беа резервирани
од стравот од дипломатски последици. Неговите лидери повремено беа
ставани во привремен притвор, четите понекогаш беа вознемирувани и
напаѓани кога ја минуваа границата, Организацијата дури беше и забранета и
распуштена. Но, поради неговата решителност, бројност и поддршка од
јавното чувство, никоја бугарска влада не можеше да го уништи. Кога Сарафов
беше осуден на смрт од руманските судови за организирање серија
непростливи убиства на руманска територија, тој уживаше имунитет во
самата Бугарија. Кога Турците поднесоа ултиматум до бугарската Влада по
динамитерските напади во Салоника, Комитетот, иако извесно ограничен во
своите движења и критикуван од официјалните кругови, сепак, опстана.
Впрочем, и не можеше да биде поинаку. Секој средовечен човек во Бугарија
знае каков е животот под турски јарем. Македонците се нивни браќа и соседи,
и дури и да сакаат да замижат и да ги задушат своите симпатии, тие постојано
се сретнуваат со глетката на скршени бегалци од турското ропство, кои
навалуваат преку границата во периоди на криза и кажуваат за своите
страдања на заеднички јазик. Крвната врска не е послаба во Бугарија одошто
другаде на светот. Во Бугарија има разлики во мненијата за тоа кој е
најсоодветниот начин да ѝ се помогне на Македонија. Партиите што сѐ уште ја
влечат својата политичка инспирација од покојниот г. [Стефан] Стамболов,
стравувајќи дека секоја катастрофа на Балканот на Русија ѝ нуди можност да
интервенира со оправдан мотив, апелираат за трпение и разбирање со
Турција. Тие апелираат до Западна Европа и се одрекуваат од идејата за
активна бугарска интервенција. Но, во потресни времиња природниот
инстинкт на просечниот Бугарин повикува гласно на војна. Немам сретнато
Бугарин кој верува дека Бугарија може да ја совлада Турција, но во армијата
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мислењето дека раните фази на кампањата би биле поволни е општо
распространето, а се претпоставува дека пред Турција да може да закрепне од
првичните загуби, Големите сили ќе интервенираат. Освен овие пресметки,
чувството дека Бугарија претрпела доволно, потрошила доволно, се
потчинила премногу долго на овој кошмар пред нејзините порти, е премногу
често дури и меѓу мирољубивата трговска класа. Војната, доколку донесе
какво било трајно решение, би била олеснение, без разлика колкава и да биде
моменталната цена во крв и богатство. Во смисла на ова чувство,
Македонскиот комитет поседува моќен сојузник47.
Колку и да биле значителни активностите на Македонскиот комитет во
Бугарија, и колку и да бидат во иднината, тие никогаш не отишле до таа мера
да го компромитираат изворниот македонски карактер на движењето.
Неговото потекло не е во Софија, туку во малото провинцијално гратче Ресна.
Не е предводено од Бугари, туку од Македонци. Бугарската влада, природно,
може да влијае врз политиката на Комитетот – мора да ги зема предвид сите
дипломатски фактори во својот проблем – но, тоа може да се каже и за
европските сили, чии ставови внимателно ги следи. Сметам дека во ниту еден
момент ја нема предадено својата независност на кој било надворешен
фактор. Впрочем, постои силно актуелно мислење меѓу раководителите на
македонското движење, кое има тенденција на критичност, а повремено дури
и на непријателство, кон Бугарија. Помладата генерација образувани
македонски Бугари се длабоко сомнителни кон Русија, од чија амбиција
стравува уште повеќе одошто од гнилата моќ на Турција. Овие луѓе не можат
да се чувствуваат сигурни во Бугарија, каде што сентиментот, интригата и
блискоста на Црноморската флота го прават руското влијание моќно. Точно е
дека стамболистичките партии во Бугарија во срце се антируски, но тие ретко
можат да си дозволат кога се на власт да им се предадат на принципите што
ги проповедаат кога се во опозиција. „Никоја бугарска влада не е антируска“,
ми забележа еднаш еден руски дипломат. „Само постојат степени на
русофилија.“ Македонците, од друга страна, ја гледаат својата перспектива на
Егејот и воопшто не се нестрпливи да ја поврзат својата судбина со онаа на
кнежеството чии пристаништа седат изложени на милоста на руската
морнарица.
5. Идеалот за неутрална автономија
Точно е дека без пријателското прибежиште во Бугарија македонските
патриоти би постигнале многу малку. Но, фактот што нивните чети често се
опремуваат во Бугарија и понекогаш се предводени од Македонци со подолг
престој во Бугарија, воопшто не го лишува Комитетот од својот локален
47 Види белешка на крајот на поглавјето.
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карактер. Грчкото и сервијанското движење во Македонија, од друга страна, се
творби на грчката и на сервијанската влада, и се управуваат, со многу мало
прикривање, од грчките и од сервијанските конзулати. Уникатното својство на
Бугарскиот комитет е тоа што е демократска организација, чии политика и
програма се диктираат од македонското мнение.
Во својата изворна идеја јас сум подготвен да верувам дека Македонскиот
комитет нема ексклузивна етничка амбиција. Неговите лидери се Бугари по
народност и јазик, но нивната програма никогаш не била за анектирање на
Македонија кон Бугарија и не гледам причина да се сомневам во нивната
искреност кога велат дека нивна цел е да создадат неутрална држава под
покровителство на султанот, во која сите народности на нивната обезумена
земја би можеле да се сретнат на еднакво упориште и да ги спроведуваат
своите заеднички работи без оглед на националните амбиции. Тие отпрвин не
беа во најдобри односи со хиерархијата на Бугарската црква ниту, пак, имаа
целосна доверба во онаа Бугарија отаде границата. Словените во европска
Турција сѐ уште немаат високо развиена национална совест, а она малку што
го поседуваат е производ на неодамнешен развој. Нивните страсти не се
настроени кон нивната народност, туку кон нивната земја. Тие се луѓе на
почвата фиксирани во своите вечни села, со ограничена лепеза чувства, кои се
истакнуваат набожно во однос на своите планини, реки и древни цркви.
Нација на селани, која започнува со овие конзервативни квалитети,
благовремено ќе развие изворен локален патриотизам. А, ова, впрочем, се има
случено и покрај неповолните околности. Нивните балади за револт, во кои
зборот „Македонија“ се повторува во секој рефрен, докажува дека тие веќе си
имаат своја татковина. Доколку другите македонски народности отпочнаа со
истата духовна опременост, тогаш здружено востаничко движење би било
изводливо, а од оваа соработка сосема природно би можела да се изроди
изворна македонска политичка заедница. Македонија не е похаотична во
своите народности и јазици одошто Швајцарија. Но, другите македонски
родови не се автохтони народи. Албанците се неодамнешни натрапници.
Власите се номадски пастири, скитачки шпедитери и космополитски трговци,
чии семејства се расфрлани насекаде по Левантот. Грците се граѓани,
воспитани со апстракции, кои немаат никаква врска со македонската земја
ниту, пак, впрочем, со „хеленизмот“. Дотолку повеќе, тие се талентирана
аристократија чиј главен интерес е црквата со која тие управуваат, и тие
имаат врежано империјална традиција која не знае ништо за локалпатриотизмот. За Славјанинот Македонија е, просто, парче земја, која неговите
предци ја орале дванаесет векови. За Гркот таа значи земјата на Александар и
огништето на голема империја. Нивната „Голема идеја“ налага протегање на
нивното скромно современо кралство Грција до Константинопол и Босфорот, а
Македонија е централна во таа амбиција, бидејќи низ неа лежи патот до
сентименталната престолнина на хеленизмот, која не е Атина на Перикле,
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туку Византија на Константин. Во македонските востаници тие одбиваат да
видат селани што се борат за минимални слободи. За нивната романтична
мечта овие прости бунтовници од селата се авангардата на словенските орди,
најмени агенти на Русија и панславизмот, сурија што се обидува да го окупира
патот до Константинопол и да го попречи напредокот на хеленизмот. Тоа е,
секако, екстремното атинско гледиште. Но, Атина доминира со Грците во
Македонија, а тие ги следат своите владици и нивните конзули со послушност
што е разурнувачка кон какво било локално мнение. Оставени сами на себе,
македонските Грци веројатно одамна би дошле до разбирање со своите
словенски соседи. Но, само поради тоа што тие се послабиот елемент во
Македонија тие не сакаат да бидат оставени самите на себе. Потребна би била
голема доза на вистинска чест за тие да ја заборават секуларната кавга, да се
одречат од вродената омраза кон варваринот и да ѝ го простат злосторството
на егзархистичката шизма. Ваква чест Грците не поседуваат, а Бугарите не беа
доволно трпеливи и тактични во своите обиди за помирување. Неоспорно е
дека двата народи никогаш немаат пронајдено заеднички јазик. За Грците
што поседуваат национална свест во екстравагантен облик и на кои нивниот
јазик и култура им се помили дури и од слободата, идеалот за неутрална
македонска политичка заедница не им е привлечна. Постоеше мала можност
да се дојде до разбирање во поглед на поделба на земјата и делиминација на
сферите на влијание. Неизбежниот производ на непријателството на Грците
беше тоа што македонското движење стана сѐ повеќе и порешително
националистичко, што денес веќе е несомнено толку антигрчко колку што е и
антитурско. Сите обиди за соработка и помирување одамна се напуштени.
Комитетот во своите официјални документи сѐ уште се ползува со јазик што
претполага дека основата на неговата пропаганда не е етничка и дека целта
не му е бугарска доминација. Меѓутоа, се плашам дека ова не се ништо повеќе
од побожни сеќавања од подобри времиња. Атмосферата во Македонија е
толку затруена со национализам што и најпросветлениот патриот станува
расипан и против своја волја. А, сепак, и покрај оваа резервираност, останува
вистината дека Комитетот нема желба да ја анектира Македонија кон
Бугарија, дека неговиот идеал, барем формално, сѐ уште е меѓународна
политичка заедница и дека потврдата за својата искреност ја дава во својот
апел до Европа за европски губернатор. Според мене, ова е многу важна точка,
затоа што доколку тајната намера на македонските Бугари беше да обезбедат
автономија како што беше случајот со Источна Румелија, просто како
претходница на државен удар и ненедејна анексија кон Бугарија, тие не би
барале европски губернатор, туку некој домороден христијанин, кој би
можеле лесно да го отстранат. Впрочем, јас верувам дека, што се однесува до
тоа како Бугарите, дали во Македонија или во Бугарија, воопшто шпекулираат
за иднината, нивниот сон е дека Македонија, секако, треба да биде словенска,
но не дефинитивно бугарска држава и дека треба конечно да ја оформи
124

централната држава во рамките на балканска федерација, која може да ги
обедини сите јужни Словени48. Голема Бугарија, која би ја вклучувала
Македонија, би била толку многу надмоќна, што Сервија и Црна Гора би
стравувале да ѝ се придружат. Од друга страна, неутрална Македонија би била
точка за обединување, која може да ги помири спротивставените интереси на
Сервија и Бугарија, бидејќи на обете би им овозможила пристап до Егејот, нов
пазарен излез и свеж прозорец кон светот.
6. Рани борби со Турците
За време на раните години на своето постоење, „Внатрешната организација“
беше мирољубиво и незабележително здружение. Таа главно беше
преокупирана со својата морална пропаганда – во проповедање на
востаничката доктрина и во градење на својата духовна страна, идејата за
македонска татковина. Истовремено, Организацијата ја исполнуваше задачата
да го вооружи и да го обучи младото машко население во селата, додека часот
за кревање на знамето на востанието сѐ уште беше мошне далечен. Но, малку
по малку, редица околности, едвај предвидени во нејзината програма, ја
доведоа до сѐ понасилни и подискутабилни методи. Нејзините активности во
држава каде што Грците секогаш се подготвени да им служат како шпиони на
Турците, не можеа да останат целосна тајна, а како што почнаа да паѓаат еден
раководител по друг под сомнение на властите, овие обележани мажи, по сила
на околностите, станаа разбојници, кои беа принудени да „заминат во
планина“, со пушка в рака, да го живеат неспокојниот, изгоненички живот на
традиционалните балкански ајдуци патриоти. Такви мажи прибираа во мали
банди немирни души околу нив и природно служеа како полиција и пионери
на движењето. Тие немаа од што да стравуваат, освен од тоа да бидат
заробени, а сѐ додека можеа да го избегнат турскиот затвор благодарение на
сопствената остроумност и на верното молчаливо соучество на селските
симпатизери, тие беа слободни да ја вршат работата на Комитетот без страв
од последици. Во анархичната внатрешност, каде што Турчинот е господар
само на градовите, на магистралните патишта и на денот, тие можеа да се
движат слободно по планинските патеки, а изолираните села беа релативно
безбедни прибежишта. Нивната задача беше да го проповедаат востанието, да
инспирираат млади со страст за слобода и храбри дела, да ги казнуваат
предавниците, да ги преплашат Грците, да прибираат или да изнудуваат
средства што беа потребни за набавка на оружје, да спроведуваат одмазда на
поединечни Турци и да обучат генерација на извесна вера во праведноста на
48 Комитетот, или барем извесни фракции, дури размислува (1905 година) за воведување на

македонскиот словенски дијалект наместо литературниот бугарски јазик во сите егзархистички
училишта во Македонија. За оваа цел веќе беа отпечатени граматики. Ова мене ми изгледа како
потврда за искреноста на локалниот автономистички патриотизам.
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сопствената сила. Како што минуваа годините, постепено почна да се
оформува сложена воена организација. Земјата беше исцртана во воени зони,
во секоја од нив постојана илегална чета предводена од докажан војвода во
секое време беше под оружје. Тие броеја од десет до дваесет души, но овие
кадри постојано се менуваа и се обновуваа, така што од сите перспективни
млади се очекуваше да минат, така да се рече, период на обука. Подоцна кога
таквата чета се наоѓаше притисната, ги свикуваше „резервистите“ од селата.
Резервистите беа поделени во повеќе класи според возраста, меѓутоа оваа
поделба постоеше, верувам, само на хартија, од проста причина што постоеше
хроничен недостиг на пушки. Од секое семејство се очекуваше да приложи по
еден припадник кон резервистите. Од него се очекуваше да си купи пушка
или, доколку е премногу сиромав, му се изнаоѓаше некаков револвер. Секое
село си избираше свој офицер, а, доколку дозволуваа околностите,
резервистите се обучуваа во подготовката за општото востание, кое ја
оформуваше крајната цел и смисла на сета оваа сложена организација. Во
практика, не можам да верувам дека оваа обука била премногу сериозна. Но,
вистинска морална подготовка несомнено била, и организацијата произведе
волни регрути, понесени со духот на саможртва и чувство на дисциплина,
дури и ако не успеа да обучи добри стрелци. Единствените испробани борци
со кои располагаше Комитетот беа мажите што служеле во постојаните
герилски чети. „Резервистот“, меѓутоа, во никој случај не беше дефицитарен во
храброст – ја поседуваше издржливоста на сите трудољубиви селански народи
– и да се претвори во вистинска патриотска милиција ништо не недостигаше,
освен искуство и можност. Против европските војски, се разбира, тој би бил
бесполезен, но турските редовни војници не минуваат низ никаква обука со
пушка. Прашањето беше како да се оформи сила која, без разлика колку
дефицитарна во квалитетите на професионална војска, сепак, би имала
доволно кохезија и самодоверба да се соочи со Турците. Стануваше збор
повеќе за морален одошто за воен проблем. Воените резултати на востанието,
кога тоа конечно се случи во есента 1903 година, беа незначителни, но во
својство на демонстрација беа несомнено ефективни. Род крепосници, без
воена обука или традиција, навикнувана пет века да не се спротивставува со
ништо друго освен со намуртено трпение на навредите и бруталностите на
своите угнетувачи, конечно се осмели да се соочи со дисциплинираната војска
на поробувачката раса на бојното поле и да ѝ се спротивстави, иако
надминати во бројност во размер од десет на еден, во тврдоглав, иако
неуспешен отпор. Тоа е најдобриот доказ за плодовите на работата на
Комитетот и најдобро оправдување за неговото постоење. Сѐ уште ја нема
извојувано слободата за Македонија во некаков видлив или официјален
облик, но ги има прекрстено децата на робовите во луѓе слободни во душата.
Непредвидените околности одиграа значајна улога во забрзувањето на
целосниот развој на плановите на Комитетот. Сѐ до 1897 година се чини дека
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Турците воопшто не се сомневале во неговото постоење. Околностите им ги
отворија очите, откривајќи ја целата завера, принудувајќи ја отворено и
случајно на европскиот свет да му го даде првиот намиг дека постои
македонско прашање. Некои разбојници од Бугарија ограбија од турски
земјопоседник 800 лири во селото Виница, недалеку од бугарската граница, во
Ускубската покраина. За време на измачувањата и претресите што следуваа,
турската полиција ненадејно дојде до скриени резерви од динамит и пушки, а
понатамошната истрага ја откри работата што четири години наназад
Комитетот ја вршеше пред носот на тромавите власти. Вистински терор
владееше во целиот вилает за време на следните два месеца. Потрагата по
скриено оружје беше спроведувана во секое бугарско село, а Турците,
обземени со бес, кој делумно потекнуваше од паника, а делумно од гнев, се
дадоа на пожестока свирепост од вообичаено. Измачувањата и силеџиството
беа целосно ползувани, а интелектуалните лидери на народот – свештениците
и, особено, учителите – беа оние што најмногу настрадаа. Повеќе од
петстотини приврзаници на Комитетот во Ускубскиот вилает беа фрлени в
затвор, а околу триста пребегаа во Бугарија.
Тоа беше сериозен удар за Внатрешната организација. Ги преплаши селаните,
енормно го зголеми ризикот за пропагандистичката работа, отстрани некои
од најдобрите војводи на движењето и даде сигнал за систематски прогон на
бугарските училишта, бидејќи ги научи Турците дека во образованието на
селаните се крие главната опасност по нивното господарство. По 1897 година
секој бугарски учител се држи под сомнение. На оние што биле образувани во
Кнежеството Бугарија апсолутно им е забрането да учителствуваат, додека
другите се изложени на систем на гаранции кој придонесува за енормни
тешкотии во добивањето учители. Годините што следуваа имаа монотона
серија повторувања на Ускубската афера, а со почетокот на прогоните дојде и
чумата на шпионажата. Комитетот беше ставен пред избор меѓу напуштање
на своите дејства и присвојување безмилосен полициски систем.
Вероломството на еден припадник може да придонесе за урнисување цела
покраина. Една ваква афера ќе послужи како илустрација. Мештанин од
северна Македонија, кој убил Турчин, пребегал во јужната Касториска област
со крвните одмаздници зад своите петици и, прикажувајќи се како маченик, ги
убедил селаните да го сокријат. Верувајќи дека бил ајдук, тие веднаш го
прифатиле во својот круг на доверба. Иако бил христијанин по род, тој тајно се
потурчил и ја прифатил службата на турски шпион. За три месеци туѓинецот
разбрал сѐ што му било потребно, и на властите им предал список од
шестотини припадници на Комитетот. Следувале измачувања и затворања со
масовни размери, а оние што го избегнале ужасот, успеале во тоа само преку
„бегање в планина“ –еуфемизам што на Балканот значи дека станале познати
бунтовници. Комитетот сега стана искрено терористичка организација.
Изложен на ужасните опасности од турски репресалии, за возврат стана
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безмилосен и свиреп. Соочен со отвореното непријателство на Грците, ја зеде
рицарската ракавица и одговори на шпионажата и интригата со атентати и
насилство. Работата на Организацијата можеше да ја врши само преку своите
перипатетички чети од ајдуци, а не се стеснуваше од средства што можат да ги
смалат ризиците на неговата заложба. Повремено смогнуваше сили да ги
потплати плитките турски власти да замижат пред неговите дејства. Сѐ
почесто стравот стана неговото единствено оружје. Наметнуваше железна
дисциплина врз сите свои припадници. Одлуките на Комитетот беа изложени
на слободна расправа и отворено гласање, но штом беа усвојувани, се сметаше
за легитимен да ја казнува непослушноста со смрт. Селото што се покажуваше
како несовесно во давањето услуги или во сокривањето чета, ризикуваше да
ги види своите мажи претепувани, а куќите спалени. Селанинoт што ја
откриваше најмалата тајна на непријателот, беше безмилосно убиван. Без
сомнеж постоеше некаков вид судење и често осомничениот поединец беше
предупредуван да внимава на поведението. Но, стравувам дека дури и
судењата и предупредувањата нудеа штура гаранција дека дивата правда на
одмаздата ќе биде чесно ползувана. Балканскиот селанин, одгледан под
азијатски деспотизам, поседува само елементарна концепција за правда и
доказ, а интимниот живот во македонските села негува безобѕирни и
бескрупулозни омрази. Личниот непријател треба само да издивне сугестија
дека е извесен човек предавник и од тој час неговата судбина е запечатена.
Сомнежот е сѐприсутен, а стравот е едната универзална страст. Најмалата
невообичаеност во однесувањето, најситното покажување на независност,
може да осуди совршено невин човек49 . Во Македонија човек не може да му
верува на друг доколку верата или мислењата им се разликуваат за влакно 50.
Не од нетолеранција. Не е од крвожедност. Туку е просто вообичаената
49 Неизбежен производ е тоа што Комитетот постапува и дејствува како еден. Личната слобода

едвај може да се рече дека постои, а човек постојано го прави непријатното откритие дека сите
пресметки што ги заснова на врвниот карактер на извесен поединец се уриваат од страна на
мистериозната сила зад него. Човек на кој може апсолутно да му се верува дека во кој било
вообичаен однос би сакал да постапи чесно, но доколку Комитетот зад него почувствува дека треба
да се замеша, неговиот личен карактер не игра улога. Тој е просто единица што исполнува. Истите
околности преовладуваат под секое упорито тајно здружение. Во Турција развитокот на работите е
полош и пофрапантен само поради тоа што самата тиранија е погрозна, а потребата за апсолутна
солидарност, која ги ништи приватните интереси и ги погазува личните скрупули, исто така, сè
повеќе се наложува.
50 Во нашиот хуманитарен фонд имавме мажи и жени од секаква вера и национална припадност.

Верувам дека сите беа апсолутно лојални. Но, додека преовладуваше целосна доверба меѓу нас и
нив, најлудите сомнежи беа на дело меѓу нив самите. Еден човек, албански протестант, кој ми
остави впечаток на исклучителна храброст и посветеност во опасни и тешки околности, беше
постојан предмет на сомнежи од страна на нашите католички и православни помошници. Тие беа
еднакво чесни како и протестантот. Но, немаше гласина за него што не беше премногу извртена за
тие да ја отфрлат. За нив тој беше предавник и потеклото на секоја неволја. Ги испрашував
внимателно, но тие никогаш немаа ниту трошка доказ. За нив беше доволно што тој беше повлечен
и тежок човек и – протестант. Доколку беа востаници, сигурно ќе го убиеја со едногласна
согласност.
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македонска болест – парализирачкиот страв што го зародува тиранијата.
Комитетот има направено многу добротија во кревањето на моралот на
селанинот, но има исковано и големо зло, организирајќи го преовладувачкиот
страв во систем на угнетување. Меѓутоа, доколку човек го признава правото
на востание, тогаш не може да го изземе насилството. Револуционерна
организација има еднакво право како и признаена влада да го казнува
предавникот и да наплаќа даноци сосила. Во обата случаи поттикот е исти –
интересите на националната идеја. Разликата е голема во очите на законот, но
ништожна во сферата на моралноста – дали оваа идеја е признаена од
соседните држави или дали поглаварите што се нејзини претставници се на
списокот на готскиот алманах. Доколку во име на тоа да ја зачува
националната идеја мнозинството може да принуди поединец, тогаш може да
го стори истото со цел да придобиe формално признание за својата
националност. Да се порекне правото на ползата на сила на побунет народ е
просто лицемерие, доколку човек го признава истото право за конституирана
нација. Само анархистот може да ја осуди таквата употреба на сила.
7. Тероризмот и спорот со Грците
Развојот на најлошите терористички практики на Комитетот беше насочен
кон Грците, а по заедничка согласност учителите и свештениците на обете
националности го поднесоа товарот на нивниот спор. Грците одбраа да ги
денунцираат бугарските учители и свештеници под изговор дека тие се
поттикнувачи на иредентизмот (што, впрочем, и беше вистина). Производот
беше што овие луѓе си ги носеа сопствените животи во рацете и одеа на
работа очекувајќи измачувања, затворања, прогон или смрт за плата. Бугарите
враќаа во натура, извршувајќи атентати. Единствената разлика беше што
Грците убиваа со посредник, Бугарите со сопствени раце. Инстинктот на
природниот човек е секогаш против шпионот и кодошот. Но, чесно е да се
признае дека овие Грци од своја страна го правеа она што тие го сметаа за
патриотска дејност. И, тие си ги изложуваа животите на ризик. Тие ги следеа
наредбите на своите архијереи, им аплаудираа во Атина и беа одржувани од
совесност на патриотски побуди. Обете страни беа жртви на тесен
национализам. Точно е дека Бугарите се бореа за слобода, додека Грците се
здружија со тиранинот. Повторно инстинктивните симпатии на човекот
зборуваат јасно. Но, повторно човек мора да признае дека политиката на
Грците беше усвоена по диктатот на искрен, иако кусоглед патриотизам.
Обете страни дадоа докази за својата смелост и обете страни беа виновни за
безразумна свирепост. Збор од грчки владика често осудуваше цело бугарско
село да биде изгорено. Бугарска чета, спуштајќи се преку ноќ во непријателско
село да убие свештеник шпион и да ја спали неговата куќа, не беше секогаш
претпазлива дали ќе ја спаси неговата вдовица и нејзините деца од огинот.
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Овие акти на насилство спаѓаат во неколку категории различни степени на
вина: (1) Убиството на шпиони и кодоши мора да се дозволи како легитимно
во крајни случаи, доколку се признае дека угнетениот народ има какво било
право на побуна. Тој може да ја спроведе оваа дејност успешно само преку
зачувувањето на своите тајни и на животите на своите приврзаници. (2) Кога
се замешани пари, тогаш случајот е покомплициран. Агент на Комитетот оди
кај грчки трговец во Монастир, му ги покажува неговите овластувања и го
бара вообичаениот арач за ослободителната борба. Гркот, кој не сака да биде
ослободен на овој начин, одбива. Агентот го предупредува и се враќа по
вторпат, и можеби користи закани и му го покажува својот револвер. Гркот е
темпераментен човек и веднаш го издава Бугаринот кај Турците, кои се, во
крајна смисла, номиналните чувари на јавниот ред. Бугаринот се апси,
веројатно се измачува, а може и да се зарази со тифус во некоја поморска
зандана и умира. Гркот во секој случај постапил во рамките на неговото право
и заслужува сочувство. Но, Комитетот мора или да го казни или да го напушти
својот систем на собирање придонеси насила. Комитетот не се двоуми меѓу
овие две алтернативи и Гркот, кој сега е „предавник“, под итно се стрела и
веројатно се убива. Морално е јасно дека Комитетот е во грешка, но сепак, во
крајна смисла, може да тврди со извесна доза на веродостојност дека, на
ниската рамнина на балканската моралност, крајот ги оправдува средствата.
Целиот систем на налагање на придонеси по пат на сила, од
индивидуалистичка перспектива не е ништо повеќе или помалку од
организирано разбојништво. Но, би било еднакво исправно да се спореди со
легалното даночење. Во секој случај е мошне подобро одошто турскиот
систем, кој Европа го толерира. Не е понасилно, а за разлика од легалното
даночење, насочено е кон цел што мнозинството од населението ја одобрува.
(3) Село што е целосно словенско по род, јазик и симпатии, долго време имало
желба да ѝ се придружи на бугарската црква, да чествува на сопствениот јазик,
децата да учат на јазик што тие го разбираат и да ги обзнани своите
политички гледишта отворено и смело. Но, поглаварот, свештеникот и
учителот се „Грци“ – односно, тие се Словени кои ѝ припаѓаат на грчката
фракција. Нивните лични интереси се во опасност, нивната самољубов и
можеби нивниот патриотизам, исто така треба да се земат превид. Тие се
противат на официјалното признавање на бугарската национална припадност
на селото и тие полагаат сопствеништво на црквата и на училиштето, кои
селаните ги изградиле со сопствени раце. Властите ги поддржуваат и, додека
селаните не покажат официјален меморандум, парафиран со печатот на
селото, тие не можат да ја предадат својата колективна приврзаност кон
бугарската црква. Прашањето тогаш се сведува на зграпчување на печатот, кој
поглаварот нема никакво морално право да го задржува против волјата на
селаните. Тој е, да претпоставиме, човек со извесна карактерна сила. Тој се
одржува себеси апелирајќи до грчкиот владика, а грчкиот владика се заканува
да го денунцира целото село кај Турците како иредентистичко, односно да
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нареди селото да се спали или да се пљачкоса, или да се стави под еден од
многуте познати начини на мака. Брзиот излез од тешкотијата е да се убие
поглаварот, а навика на Балканот е да се претпочитаат брзи решенија. Овие се
дефинитивните случаи кои постојано се повторуваат, и јас верувам дека на
груб начин ги покриваат повеќето од насилните акти на Комитетот. Грците
тврдат дека Комитетот не е ништо повеќе од здружение на убијци, кои
систематски вршат атентати на грчки учители, свештеници и големци со цел
да го истребат хеленизмот. Сервијанците од своја страна кажуваат слична
приказна, и обете народности можат да покажат изненадувачки список жртви.
Бугарите одговараат дека Комитетот никогаш не убил човек само поради
неговите грчки или сервијански симпатии или дури за каков било легитимен
жар кој тој можеби го изразил во име на грчката или на српската кауза.
Несомнено, голем број големци и пионери на овие народности беа убиени, но
Комитетот тврди дека сите овие убиства беа акти на репресалии за возврат на
извесен апел до турските власти против бугарските агитатори. Во целина,
сметам дека рамнотежата на вистината лежи повеќе во бугарската страна на
спорот – иако признавам дека го изразувам ова мнение со доза на двоумење –
но, линијата помеѓу казна и просто убиство никогаш не може прецизно да се
повлече. Гневот на Грците и Сервијанците е сосема природен, а сепак, не
гледам какви други одбранбени мерки Бугарите можеле да присвојат против
политиката на шпионажа на своите ривали. Сосема веројатно е дека
границите на простата одбрана се преминати, но извесен дел од одговорноста
за таквите ексцеси мора да падне на народностите што ги предизвикуваат.
Еден факт на кој не му беше обрнато доволно внимание тежи на страната на
Бугарите. За време на првите три недели на востанието во 1903 година, тие
беа неоспорни господари на поголемиот дел од монастирската покраина.
Турците беа фатени на изненадување, а Грците останаа целосно незаштитени.
Но, не ми е познато за ниту еден единствен случај на ноторно крвничко
насилство, иако Бугарите впрочем, имаа под нивна окупација три градови во
внатрешноста населени главно со Власи од грчката фракција. Доколку
политиката на Бугарите навистина била да ги истреби грчките учители и
свештеници, тие можеле за време на овие три недели да спроведат топтан
масакр без грижа за последиците. Нивното коректно поведение додека беа во
позиција да работат што сакаат со своите непријатели ми се чини како
одлучен доказ дека, кога тие се препуштаат на репресалии, побудата не е од
етничка омраза, туку од инстинкт за самоодбрана. Бељата не е просто во тоа
што Македонците си имаат свои стандарди за хуманост – тие често не се
свесни дека воопшто постојат повисоки стандарди51. Еден грчки владика
51 Едно село еднаш мистериозно ни пријде и нѐ замоли да му заповедаме на докторот на

Хуманитарното општество да подготви силен отров. Селаните претполагаа да ги поканат своите
локални предавници на банкет. Очигледно не им беше паднало на ум дека ние може да не го
одобриме овој предлог.
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еднаш ми грмеше од гнев поради тоа што Бугарите убиваат грчки шпиони. Му
одговорив дека според мене најлошото дело што Бугарите го имаа сторено
неодамна беше убиството на неколку турски момчиња, кои беа фатени
невооружени за време на востанието. Тој остана вчудовиден и мошне
изненаден, зашто не можеше да разбере како можам да го сметам убиството
на муслимани за злодело. Селаните никогаш не беа срамежливи да ги
признаат своите ексцеси и ова, во извесна смисла, дава оправдување. Еднаш
правев муабет со човек кој дрогирал десетмина турски војници во еден ан и
потоа ги запалил живи. Кога го изразив своето ужаснување, тој одговори со
исповед што, морам да признам, ме стаписа – за сите неодамнешни зулуми врз
неговото село – мажите однесени на робија од разбојници, жените принудени
да играат голи во истиот ан за забава на минувачките војници. Одеднаш мојот
прекорен речник пресуши и се обидов да укажам дека таквите репресалии се
грешка, бидејќи ги отуѓуваат симпатиите на Европа. Тој одговори дека
убивајќи десеттемина што дебело ја заслужиле својата судбина, тој обезбедил
десет пушки за слободарската кауза. „Сигурно“, јас одговорив, „доброто мнение
на цивилизираниот свет вреди повеќе одошто десет пушки?“ Тој се насмевна
горко, подразмисли и тогаш, имитирајќи го мојот тон, лаконски ме праша:
„Што им вредеше доброто мнение на вашиот цивилизиран свет на
Ерменците?“ Се најдов замолчен. „Немој да судиш зашто ќе ти се суди“ е златно
правило во Македонија. Ние сме премногу обременети во „балансот на
криминалноста“.
8. Упадот на генерал Цончев
Доцна во есента 1902 година генерал Цончев, дејствувајќи во името на
„Централниот“ комитет52, кој не е ништо повеќе од бугарска организација со
речиси никакви корени во самата Македонија, прогласи општо востание. Тој
едвај можел да се надева на каков било одѕив на неговиот повик, бидејќи
војувањето во зима е спротивно на балканските традиции. Навистина тоа
беше храбро пркосење на климата, но во никој случај не можеше да им
наштети на Турците. Генерал Цончев ја мина границата во ноември со околу
четиристотини души и во областа на Џумаја и Разлог, која се граничи со
бугарската меѓа, спроведе смела герилска кампања за време на некои три или
четири недели. Околу двесте души од месноста им се придружија, но
Внатрешната организација се изјасни против Цончевиот потфат и не дојде до
општо востание дури и во тесно ограничената област што ја беше нападнал.
Сите борбени активности завршија до декември. Генерал Цончев и неговата
чета се вратија во Бугарија, а селаните, кои претежно не зедоа учество во
неговата авантура, беа оставени да го понесат товарот на турската одмазда.
Во однос на она што уследи има премногу противречни докази. Рускиот
52 Види белешка на крајот на поглавјето.
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службен отчет е еден долг извештај на ѕверства и тортури. Англиската Сина
книга е скептична – можеби неоправдано. Несомнено имаше топтан тепања,
извесни измачувања, обесчестување жени и спалување куќи. Ужасот беше, во
крајна смисла, доволно општ и сериозен да принуди околу три илјади селани
на марш, среде суровоста на балканската зима, преку граничните планини на
братско засолниште во Бугарија. Иако Внатрешната организација немаше
удел во овие настани и дури и се обиде да го спречи лудиот потфат на генерал
Цончев, Турците не правеа фини разграничувања и низ цела Македонија
тежината на турскиот јарем уште повеќе натежна. Селата беа претресувани за
оружје, што значи дека селаните беа претепувани и измачувани дури не ги
произведуваа пушките што од нив се бараа, а доколку навистина не поседуваа
пушки, тогаш често беа принудувани да најдат и да купат пушка за да имаат
што да им предадат на Турците.
9. Солунските насилства
Но, оваа епизода донесе еден единствен резултат. Уште еднаш ја потсети
Европа за Македонското прашање, кое беше заборавено по репресиите од
1897 година, и дипломатијата повторно почна да се занимава со прашањето
на реформите. Западните влади беа компаративно рамнодушни и го направија
фаталниот чекор препуштајќи им на Русија и на Австрија, како две
заинтересирани сили, да раководат со кризата како што сакаат тие. Султанот,
во меѓувреме, беше решен да ја пречека европската интервенција подготвен и
во декември 1902 година подготви сопствен нацрт за реформи, каде што
единствената точка од важност беше тоа што Хусеин Хилми Паша беше
назначен за генерален контролор на трите вилаети (Ускуб, Салоника и
Монастир). Во февруари Австрија и Русија ги објавија нивните нацрт-реформи,
кои беа осудени да останат мртво слово (види Поглавје IX). Единствената
последица на овој нацрт-план беше тоа што ги убеди Бугарите дека Европа
нема да стори ништо без некаков моќен стимул, некаков крвав и
сензационален укорен пример, кој ќе ја убеди дека македонската тиранија е
зло што изискува драстичен лек. Но, каков облик треба да има овој укорен
пример? Македонците знаеја на своја кожа дека е бесполезно да зборуваат за
тиранијата под која страдаат. Петиции, депутации, протестни ноти и апели од
пријателската бугарска влада не привлекуваат никакво внимание. Делумните
буни и бруталните репресии не произведуваат ништо повеќе од залудни
протести и килави совети за реформи. Европа дејствува енергично само кога
животите и имотите на нејзините поданици се загрозени. Тогаш навистина
воените бродови пловат, а спектаклот на празните палуби го предизвикува
султанот да ѝ се поклони на супериорната сила. Помладите меѓу
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македонските екстремисти53 беа полни со оваа идеја, и бесни планови за
напад на железничките пруги и конзулатите лебдеа во етерот. Мнението беше
дека заедницата ќе интервенира само доколку бунтовниците предизвикаат
состојба на анархија опасна по европскиот капитал. Внатрешната
организација како целина го отфрли овој предлог, но постоеше една мала
група екстремисти, која беше подготвена да ѝ пркоси на нејзината
дисциплина и да го испроба овој план. Ги сконцентрираа своите напори во
план да ја кренат во воздух „Отоман банк“ во Салоника, масовна и
претенциозна зграда во која живееше Европеецот управник со своето
семејство и која го оформуваше центарот на европската трговија во
пристанишниот град. Работеа постојано и тајно, иако мислам дека повеќето
Бугари во градот беа свесни за нивниот план. Отворија мал дуќан за
намирници покрај банката и копаа трудољубиво, изнесувајќи ја земјата од
тунелот кој го копаа во картонски торби и парцели. Се зборува дека кога
Внатрешната организација разбрала за намерата на динамитерите им
наредила да престанат со својата активност и ги осудила условно на смрт
доколку продолжат со својата дејност, па затоа биле принудени да го зададат
својот удар предвремено. Турците биле предупредени за заверата што се
ковала, но ништо не можело да ги принуди да интервенираат, а заклучокот е
53 Имав можност мошне интимно да запознаам еден од овие млади и можам да кажам дека немам

сретнато попатетичен и поконтрадикторен карактер во животот. Тој беше Македонец од Ресна,
образуван во Бугарија, учител по професија, на дваесет и три годишна возраст. Неговата задача
беше да постави динамит на одредена џамија на даден петок со цел да го возбуди фанатизмот на
Турците и да го направи масакрот неизбежен. Бил фатен и уапсен пред да ја изврши својата
задача, бил затворен и ослободен по неколку месеци. Немало докази против него, а Турците не
разбрале која му била намерата. Во монастирската зандана, каде што спиел на камења и живеел
само од леб и вода, му се расипало здравјето и се заболил со белодробна туберкулоза. Го
запознав кога тој живееше на милостија во мизерна состојба, а докторот на Хуманитарното
општество беше сторил сѐ што може да му ја причини умирачката попријатна. Имав многубројни
разговори со него, и, иако неговиот план секогаш ми делуваше просто злобен, тој лично беше една
од најнежните и најпривлечни личности кои ги сретнав во Македонија. Родителите му беа селани,
но неговиот ум и неговите манири беа префинети. Беше интелигентен и начитан, имајќи ја предвив
неговата младост и неговите бедни прилики. Утеха за време на долгите денови додека лежеше на
смртната постела со чиста совест беше да чита непрестано, а разонода му беше од прозорецот да
се пули на краснотијата на Охридското езеро. Помислата дека извесни книги ќе му останат
непрочитани се чини му пречеше повеќе одошто физичкото неудобство, и нѐ примора да ја
чешламе цела Македонија за примерок од превод на сер Волтер Скот, за една или две од
романтиките на Думас Постариот, и—од сите книги на светот—за „Bel Ami!“ Но кога зборуваше,
секогаш беше нестрпелив да чуе политички вести. Патриотизмот беше за него треска која го
опседнува, а одредени зборови—Слобода, Независност, и слично—носеа огин на неговите очи и
резонанса на неговиот шуплив глас. Неговата нежност и повлеченост му вродија двајца или тројца
сиромави граѓани кои го посетуваа. Постојан шок беше помислата дека оваа мила и чувствителна
природа, со својот капацитет за сочувство и полуразвиен естетски вкус, можела да биде способна
за крвавото дело на криминален хероизам за кое се заколнала да го жртвува сопстениот живот. Тој
беше под влијанието на одредени апстрактни идеи, кои го опседнуваа и ги парализираа неговите
сопствени инстинкти. Неговиот дарежлив и ентузијастички темперамент измачен од срамот на
ропството, мамката на слободата, славата која може да го очекува неговиот ослободен народ, до
таму што никаква друга мисла не останала во крпеницата на неговиот ум—половина плодна почва,
половина пустина. Доколку ова е просечниот македонски „терорист“ тогаш тие повеќе заслужуваат
жално сочувство одошто гневни укори.
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дека или биле потплатени или биле доволно остроумни и макијавелисти да
им дозволат на Бугарите да се дискредитираат себеси во очите на безгрижна
Европа. Банката благовремено (април 1903 година) беше успешно крената во
воздух, цела Салоника беше во паника, а и бомби беа фрлани, иако без некои
посериозни резултати, на железничката страница, на Конакот, на германското
училиште и на европски хотел. Француски пароброд во пристаништето беше
целосно оштетен. Повеќето од терористите беа убиени или додека ѝ даваа
отпор на полицијата или од сопствените бомби, а масакрот на христијаните во
градот беше избегнат само благодарение на задоцнетата енергија на стариот
валија, кој бестрашно се изложи и успеа да ги задржи под контрола и
ефективно да ги ползува своите војски пред толпата да успее да убие повеќе
од шеесетмина христијани. Бомбашките напади имаа катастрофални
последици по македонското движење. Европското јавно мнение беше
запрепастено, а само двајца или тројца од неговите лидери, како мисје Де
Пресанс и мисје Берард, имаа доволно информации да увидат дека овие сурови
и очајни акти, кои, на крајот на краиштата, изискуваа смелост и посветеност,
беа всушност, мрачен коментар за европската рамнодушност. Доколку нам не
ни е гајле за секојдневните страдања на Македонците, доколку ниту петиции
ниту Сини книги ниту доказите на патописците не ги впечатуваат фактите
врз нашите мечти, доколку сме ги заборавиле нашите сопствени заложби и
препораки шти ги препишавме во Берлин, тогаш кој може да ги осудува
изоставените жртви на турската тиранија доколку тие со чудни мерки се
обидуваат да ни ги освежат сеќавањата? Бидејќи не слушаме ниту аргументи
ниту плач, овие млади Македонци беа решени да нѐ натераат да го слушнеме
динамитот. Нашата глувост е еднакво виновна за нивното насилство. Но,
удобните и неинформираните не резонираат на овие линии. Можеби
насилието навистина не беше доволно сериозно да ги вознемири. Во секој
случај, само неколку бојни бродови пристигнаа во Салоника, а нивната задача
природно не беше да ги принуди Турците, туку просто да ги заштити
животите и имотите на европската колонија. Турците, дотолку повеќе, имаа
доволно мудрост да ги ограничат нивните протести и репресии со легални
мерки. Тие поднесоа ултиматум до Бугарија, кој веднаш го повлекоа под
притисок на Европа. За остатокот, Турците се задоволија со сузбивање на
востаничкото движење во самата Македонија. Масакрот што „анархистичката“
група посакуваше да го испровоцира не се оствари, ништо освен една рунда
ситни суровости и неинтересни репресии – ништо, накратко, што би го
привлекло вниманието на Европа или што би ја предизвикало нејзината
тромава жалост. Само во еден наврат муслиманската толпа ја мина границата
– во Монастир за време на Ѓурѓовден (стар календар), но дури и тогаш бројот
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на жртвите беше незначителен54.
10. Репресиите на Хилми Паша. Инцидентите кај Могила и Смрдеш
Мерките што ги примени Хилми Паша за да го задуши Македонскиот комитет
беа драстични и масовни, но во секој случај, неефективни; впрочем, тие се
преоптоварија со својата прекумерна свирепост. Доколку Турците се беа
задоволиле со гонење на четите (нешто за што тие едвај направија обид), и
апсење на главните предводници на агитацијата, тогаш можеби би ја
постигнале својата цел. Но, кога тие предложија да ги протераат поглаварите
на Организацијата, Русија им се испречи на патот, а им беше дозволено да ги
спроведат нивните бесполезни и провокативни мерки против населението,
чиј резултат беше тоа што Бугарите беа доведени во очај и се кренаа во
самоодбрана. Насекаде, како во градовите така и во селата, видните личности
на бугарските заедници беа фрлени во затвор – не по двајца или тројца, туку
по два-триесет. Богати и сиромави, градски трговци, младинци од повисоките
гимназиски класови, беа збрани на куп во турските темници. Сите училишта
беа затворени, во едни случаи по наредба, во други бидејќи беа претворени во
бараки за аскерот, во трети бидејќи даскалите беа или затворени или
пребегани за да избегнат апс. Малкутемина бугарски доктори и правници што
успеваат да опстојат во Македонија – човек може да ги изброи на прсти, толку
е опасно човек да поседува образование – исто така беа затворени.
Стопанството застана, а дури и солунските Евреи плачеа, бидејќи немаше
христијански трговци за да прават пазар. Градовите беа во состојба на опсада.
Воените патроли чекореа по улиците во секоја доба, и држеа стража пред сите
службени згради. На граѓаните им беше забрането да излегуваат на улица
откако ќе падне мрак, а доколку се јавуваше итна потреба за лекар, тој
можеше да биде свикан само со поткуп на војник или полицаец за да го донесе
лекарот. Во поголемите села и во градовите од внатрешноста каде што
немаше конзули или каде што не живеат Европејци, ситуацијата беше уште
полоша. Целото машко муслиманско население на воена возраст беше свикано
на должност, засилено со парталести одреди од Мала Азија и пркосните,
недисциплинирани регрути од Албанија. Овие трупи беа сместени во селата и
во помалите градови и тие, природно, го вентилираа својот гнев врз
бугарските жители за тоа што се регрутирани на должност, оттргнати од
своите полиња. Резервистите од трета класа (Илаве, т.е. Ландструм) беа
54 Муслиманите беа нестрпливи да изнајдат изговор да ги одмаздат солунските напади. Гласина

дека Бугарите се подготвуваат да кренат во воздух џамија и тривијална кавга меѓу Турчин и
Бугарин на панаѓурот, го дадоа сигналот за отпочнување на кланицата. Вооружени банди турски
цивили, толерирани, а понекогаш и помагани од страна на полицијата, патролираа по улиците
речиси два дена. Бидејќи отпочна на ден на слава повеќето од христијаните беа в куќи, па затоа не
повеќе од триесет беа убиени, иако имаше и други што беа тепани и малтретирани. Валијата
задоцнето постави војска, но никој од убијците не беше казнет. Насилството беше сосема
неиспровоцирано, а страдаа и Бугари и Грци.
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најозлогласени. Тие беа неплатени и често не добиваа провизии; впрочем,
кога бев во Монастир, армиските снабдители толку долго беа неплатени што
одбиваа да го доставуваат дури и лебот на вересија. Производот беше тоа што
војниците немаа друг избор, освен да живеат на сметка на селаните. Човек ги
среќаваше како талкаат по улиците накитени со секаков вид опљачкани
носии, понекогаш носејќи чорапи што ги беа украле од жените, некогаш
дотерани во кожуви што ги носеа врз парталавите униформи. Главна задача
им беше да бараат оружје, но како што е секогаш Турчинот премногу мрзлив
да врши претрес, тие го избираа полесниот и пократок курс на измачување и
претепување на селаните – мажи, жени и деца – со цел да ги принудат да ги
откријат скривниците со оружјето што тие требаше да го поседуваат. Што сето
ова произведе во смисла на физичка болка, материјана загуба и
обесчестување на жените, само мечтата може да замисли, затоа што речиси
немаше село што мина немалтретирано. Јас бев во еден рурален центар,
Дојран, за време на зенитот на прогонот. Дојран е мало гратче на границата на
езеро меѓу виолетови планини, центарот на област толку прекрасна што
човек ги напушташе нивите за тесните дојрански улици, колеблив и
исплашен, знаејќи ја целосно човечката мизерија што се криеше зад белите
варосани ѕидови и црвените ќерамиди, кои блескаа на сончевата светлина. Се
сеќавам кога пристигнав во градот околу десет часот наутро и ги најдов
турските власти сѐ уште неразбудени, додека албанските регрути во градот
беа и тоа како будни, и пијани, со пушки в раце. И покрај ризикот од шпиони
(половина од градот беше „грчки“ по политичка приврзаност, иако грчки збор
во градот не се изустуваше), жените само што беа разбрале дека Европејци
дошле во градот, надојдоа во нашиот ан, приоѓајќи во групи, секоја со свое
мизерно сведочење. Сите беа расплакани, деморализирани, како од она што
може да се случи така и од она што се случило, впрочем, затоа што гласината
секогаш беше подготвена да наведе дека се случил масакр во некој од
соседните градови или дека ова или она христијанско село веќе било
опожарено до темел, и Дојран чекаше нему да му дојде редот. Но, жените беа,
загрижени, главно, за судбината на своите сопрузи, синови, браќа, уапсени на
основа на сомнеж и затворени без судење. Во дојранскиот затвор имаше
шеесет политички осомниченици, а други беа однесени во Салоника, додека
неколкумина беа пуштени на слобода. Овие последните даваа ужасни
извештаи за гадостите што се извршувале секоја ноќ во затворот. Еден
младинец беше ослободен, со осакатени и безоблични стапала, по безмилосен
бастинадо. Други, рече тој, минале уште полошо, а имаше и сведоци што
сведочеа дека барем некои од затворениците биле присилувани со шилото на
бајонетот да маршираат цела ноќ, ноќ по ноќ, горе-долу по затворскиот
коридор, со надеж дека лудилото што го опфаќа човекот лишен од сон ќе ги
принуди да откријат некои од заверничките тајни. Друг затвореник бил
присилен да стои со часови со рацете кренати над главата. Немало изглед за
милост или поправка. Жените само можеа да плачат и да ги искажат своите
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маки, а ние само можевме да им ветуваме дека ќе ги пренесеме фактите до
еден од конзулите. Кога прашањето конечно беше поставено пред Хилми
Паша, тој веднаш испати телеграма до префектот (кајмакам) на Дојран, која
грубо гласеше вака: „Се зборува дека ги измачувате Вашите бугарски
затвореници. Точно ли е ова? Доколку е, ќе испратам комисија да ја истражи
Вашата одговорност.“ Природно, човекот одговори со категоричен демант и
Хилми Паша, задоволен дека си ја извршил должноста, триумфално му ги
покажа двете телеграми на конзулот.
Други уште покатастрофални репресивни мерки беа преземани без двоумење.
Бидејќи затворите немаа доволно капацитет да ги држат сите македонски
Бугари, се издаде наредба дека секој маж од селско потекло што се наоѓа во
градовите на печалба мора да се врати во родното село и да остане таму. Од
страв од насилство и немир, илјадниците македонски Бугари, кои секоја
година мигрираат во Константинопол за да спечалат бедна преживувачка, беа
безмилосно избркани и принудени да се вратат назад во своите огништа.
Ѕидарите што мигрираа, а кои живеат во села како Смилево и Смрдеш зимно
време, а ги минуваат летата талкајќи во потрага по работа, беа интернирани
во своите домови за време на единственото годишно време во кое нивната
работа е возможна. Од сите мерки што можеа да се смислат за да
испровоцираат востание, оваа беше најефикасната, затоа што овие илјадници
работоспособни мажи, најенергичниот и најинтелигентен дел од населението,
беа лишени од заработувачка и занимација, и оставени да безделничат и
гневни да ја планираат својата одмазда. Конечно, благодарение главно на
бруталноста на војниците, кои пак, си имаа своја причина за незадоволство,
оти беа оневозможени да си ја работат земјата токму за време на
земјоделската сезона, нормалната небезбедност на патиштата стана толку
неподнослива што дури и селаните сѐ повеќе избегнуваа да излегуваат од
селата. Убиства, некогаш со мотив, некогаш од безумна бруталност, насекаде
беа секојдневна појава, а регистрите за убиства, мрачните каталози што се
одржуваа во секоја парохија и секој конзулат – единствената оригинална
литература што ја произведува Македонија – рапидно ги полнеа своите
празни страници. За сето ова насилство Турците се само делумно виновни.
Охрабрени од очигледните намери на властите да ги смачкаат Бугарите,
Грците се нафрлија со обновен фанатизам во шпионската служба, а за тоа
цената ја платија во крв. Дотолку повеќе, политика на Комитетот беше да
одговара на насилство со насилство. Монастирските Турци ги казнија месните
христијани со обид за масакр како одмазда за она што се случи во Салоника, а
Бугарите од селата околу Монастир се реваншираа преку убиства на локални
муслимани. Производот на овој натпревар во крвопролевање и неправда беше
кошмар од терор во кој целиот нормален живот во Македонија остана
стаписан и облиен со страв. Во рамките на десет дена во месец мај посетив три
пазарни града на пазарен ден – Монастир, Дојран, и Куприли [Велес] – и ги
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најдов пазарите напуштени и бесшумни. Трговците беа в затвор, а селаните не
се осмелуваа да ги напуштат своите домови; впрочем, онаму каде што нивите
им беа на извесна оддалеченост од селото, дури и орањето беше запоставено.
Чума би направила помалку штета одошто овој легален и регуларен прогон,
кој Хилми Паша го управуваше во интервалите на реформирање на
Македонија.
Во меѓувреме четите, постојано регрутирани од огромната армија на илегалци
и осомничени, не седеа мадро, иако сѐ уште не беа подготвени да заземат
агресивна позиција. Каде што одеше аскерот, зад себе оставаше крвава дамка
врз селската почва, а всушност, селаните, а не бунтовниците беа оние кои што
страдаа. Наидов на селото Могила (на околу осум милји од Монастир) едно
попладне, токму кога аскерот си заминуваше по еден од овие скандали. Тие
чекореа како пијани, како неорганизирано стадо, без офицери, носејќи ги со
себе бедните пљачки кои беа успеале да ги зграпчат од мизерното селце што
чадеше зад нив. Мала чета илегалци под водството на смел млад војвода со
име Светков, своевремено учител по музика во монастирската гимназија, била
заглавена надвор од самото селце. Полицијата барала скриено оружје и, кога
наишле на овие куќи, биле пречекани со волеј. Аскерот побрзал со топ и се
поставила опсада на овие кревки колиби. За време на денот и ноќта што
уследила, Бугарите се држеле и пукале секогаш кога имале можност и кога
непријателот се изложувал над глинените ѕидови што ја врамувале нивната
мала тврдина. Во бојните интервали, така ни рекоа Турците, тие играле со
мрачниот чекор на мелодијата на некоја револуционерна балада, скандирајќи
постојано за нивниот непокор за робовите што ги опседнуваат, нивниот
презир за султанот и нивната подготвеност да умрат слободни луѓе.
Несомнено, тие немале сомнеж за судбината што им следува, затоа што
ѕидината не им оставала простор за бегство, а Турците од другата страна
пукале комотно низ отворите. Крајот им дошол пред зората, кога топовски
рафал од планината ја запалил тврдината на илегалците. Во исто време
Турците опожариле седумнаесет куќи во селото за да служат како ламби за
нивните стрелци – човек се присеќава на христијанските факели на Неро. Еден
по еден, како што се обидувале да избегаат од пожарот, преживеаните
четници биле покосени во тврдината. Кога пристигнав таму, почвата сѐ уште
беше обоена со крв. Глинените ѕидини сѐ уште тлееја и жареа; штрк попусто го
бараше својот редовен покрив од висината на педимент што се распаѓаше, а
воздухот беше загаден од смрдеата на изгорено месо. Во дворот на црквата се
одвиваше последната сцена од трагедијата. Селаните ги спалуваа содржините
на две големи коли – трупови нафрлани во куп од јагленосано и обесчестено
месо. Имаше единаесетмина загинати борци, нивните трупови соголени и
унакажани од страна на нивните дивјачки и вулгарни душмани, а четворица
невини селани и две млади жени беа стрелани за време на претресот за
оружје. Во расплаканата толпа селски мајки и вдовици стоеја две мали
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девојчиња што беа безумно ранети. Месниот свештеник, кревок старец,
лежеше немо и парализирано на куп сено, самиот на работ на смртта, а
селаните ги носеа мртвите бунтовници до нивните последни ровови, без
служба или молитва. Тоа беше сцена на мизерија и морална беда.
Обездомените селани плачеа за своите спалени ќумези, а ожалостените
селани за своите мртви роднини со продорниот животински крик типичен за
Истокот. Но, тогаш бев убеден дека ожалостените селани не посветија ни
солза за револуционерите што загинаа во нивно име. Се чинеше дека сцената
докажуваше колку малку вреди животот на Балканот. Ниту се почитува ниту
се вреднува, а доколку куршум го скрати – тогаш тоа е само окончување на
една долга серија мизерии и угнетувања, просто ускратување на неколку
години бесполезна мака и безумни страдања, кои се лишени дури и од ореолот
на хероизмот, кој би можел да ги искупи. Меѓутоа, шест месеци подоцна
слушнав како истата битка се раскажува низ стиховите на популарна балада и
сфатив дека сиромавиот Светков, чија лична става ја видов како се фрла како
ѓубре во ров, станал бесмртно име, врежано во календарот на слободата.
Бугарите го кријат својот сентимент и ги маскираат своите длабоки емоции,
додека џашкаат свети работи со обични лопати. Продолжетокот беше лесен да
се претпостави. Тука се најдоа седумнаесет обездомени семејства, кои
вклучуваа не помалку од триесет работоспособни мажи. Нивна единствена
надеж преостана да им биде да се придружат на подвижна чета. Во целина, за
нив беше побезбедно да бидат во планина со пушка на рамо одошто да се
грчат во село, отворено верно на каузата. Не беше тешко да се замисли како ќе
се борат овие мажи од Могила. Тие во себе ги носеа сликите од убиени жени и
повредени ќерки, од опожарени домови и јагленосани трупови на другари. Тие
нема да се поштедат себеси ниту ќе помилуваат друг, нивните замаглени
умови се управувани од ништо повеќе одошто од законот на одмаздата. А, тоа
е исто така дел од нивната мизерија. Насилството раѓа насилство и секоја
народност го деморализира непријателот.
Во истата недела во месец мај се случи инцидент од многу поужасен размер во
Смрдеш, големо село со повеќе од две илјади жители, распространето на
главниот пат од Касторија [Костур] до Флорина [Лерин]. Смрдеш е мрачно и
недостапно место, изградено од камен на карпеста падина во тесна клисура,
каде што сонцето грее не повеќе од три часа дневно. Нема многу плодна почва,
а околните пасишта се оскудни, но и покрај тоа селаните се богати и
снаодливи, повеќето се ѕидари што мигрираат, кои го печат занаетот насекаде
низ Левантот, и инвестираат извесен дел од заштедите во своите
забележителни и пространи куќи. Селото имаше голема црква со
изрезбрарени столбови со кои безмерно се гордееше, и големо училиште.
Смрдеш беше родното место на Чакаларов, свирепиот, но способен генерал на
јужните револуционери, а меѓу селските семејства неговите роднини
оформуваат своевидна аристократија. Турците долго време се сомневаа во
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Смрдеш и стравуваа од него. Чакаларов често го посетуваше, а редок беше
Турчинот што се осмелуваше да му се приближи. Во близината на селото
имало престрелка во април и казнената експедиција што била испратена да го
сузбива настанот измарширала назад без да се осмели да влезе во него. Ништо
понатаму не се случило во следните пет недели и тогаш одеднаш голема
редовна војска под раководството на еден Хајредин Бимбаша (мајор),
придружен со чопор од башибозуци55, се упати марширајќи по патот од
Касторија, кон зајдисонце на квечерината на 21 мај56. Тоа беше
полуцивилизиран човек со лична става и полирани манири, кој студирал во
Париз и бил професор по француски во Военото училиште во Монастир. Исто
така, тој командувал со војската кај Ерменско, каде што се случија најгрозните
ексцеси на револуционерниот период. Долго време бев замислен врз
прашањето зошто Смрдеш, село што не дало отворена провокација, што и да
сторил Чакаларов, било избрано за свирепа казна. Образложението, ми беше
речено, било тоа што Хајрадин Бимбаша направил спогодба со башибозуците,
при што за возврат за дозволата што им ја дал, добил значителна провизија од
заработката од продажбата на пљачката. Уште еднаш испадна дека алчноста
лежи во коренот на турската суровост. Мислам дека оваа случка беше
најгрозниот пример од овој вид во Македонија. Бидејќи немало борба, немало
отпор, немало преговори, немало повик селото да се предаде.
Смрдешаните, кога виделе како турскиот аскер приоѓа кон селото и немајќи
средства за одбрана – бидејќи немало бунтовничка чета ниту во ниту во
близина на селото57 – испратиле делегација чија цел била селото да се предаде
и да замоли за разумен третман. Делегацијата била пресретната на полпат со
волеј од куршуми и се вратила да извести за својот неуспех. Потоа биле
донесени топовите и селото било опколено и подложено на тешка канонада
во текот на ноќта. Неколку куќи биле запалени на овој начин. Два часа пред
зората аскерот и башибозуците јурнале на селото и почнале да го пљачкаат и
методично да го спалуваат со помош на бензин. Аскерот бил повлечен пред
пладне, а башибозуците биле оставени во посед цели два дни. Сто шеесет и
55 Терминот башибозук просто значи „цивил“, а во овој контекст означува муслимански селанин

наоружан за да му помага на редовниот аскер.
56 Целосните детали за оваа случка ги разбрав во два ноќи што ги минав во Смрдеш за време на

зимата. Во првата пригода бев во придружба на еден турски офицер, но мажите без страв ја
кажуваа својата приказна и покрај неговото присуство. Во втората пригода бев сам и тие зборуваа
со целосна слобода. Исто така, слушнав некои интересни детали од извесни Турци, кои не го
оправдуваа настапот на Хајредин Бимбаша. Него, исто така, имав несреќа да го запознам во
друштво.
57 Не сум сосема сигурен за ова тврдење. Некои извештаи велат дека во селото биле присутни

дваесетина четници, кои можеби пукале. Но, ова селаните категорично и едногласно го
демантираат. Во секој случај, дури и да биле испукани неколку рафали, не бил даден пролонгиран
или општ отпор.
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шест куќи сторени пепел, ништо освен камин или камен со врежано име и
датум преживеале за да го одбележат она што некогаш било дом. Прекрасната
црква сега е само школка без покрив, а училиштето е грамада од крш.
Поголемиот број од селаните некако успеале да избегаат во темнината, пред
целосно да се оформи агресорскиот кордон – се шпекулира, исто така, дека
постоеле подземни скривници. Околу сто и триесетте души што останале во
селото биле масакрирани, повеќе од педесет биле ранети, а се зборува дека
многу жени и девојчиња биле обесчестени. Се слушаа жалосни приказни за
селани што се сокриле од аскерот за да изгорат во пламенот. Еден стар
свештеник се преправал дека е мртов, па некој од разбојниците го мавнал со
голем камен. Друг свештеник го купил животот од еден од пљачкашите за да
биде фатен со празни раце и убиен од друг. Повеќето од раните биле нанесени
одблизу со челик, а се слушаа и сказни што звучеа веродостојно, за залегани
жени, премногу заслабнати да бегаат, кои починале под страста на војниците.
Околу шеесет куќи биле поштедени од пожарот, соголени и лишени од
изолација, и во нив едновремено просперитетното село, гордо на своето
богатство, својата трудољубивост и своето образование, најде засолниште за
време на претстојната зима. Немаше капитал за обнова, ниту слободно време
или можност за вработување. Затоа што селото сѐ уште беше мета на грчкото
и турското непријателство, и за време на поголемиот дел од годината грчкиот
касторијански владика, кој беше назначен како своевиден управник на селото
по катастрофата, одбиваше да им издаде пасоши на егзархиските жители, кои
бараа дозвола да одат в туѓина во потрага по работа. Егзархистите уредија
капела во една шупа, која ја заменуваше урнисаната црква. На ѕидовите беа
обесиле мали скици со Христос и Богородица од водени бои, да им служат
наместо вредните икони што ги загубија во пламенот. Денот кога ја посетив
месноста, колона војници штотуку го беше напуштила селото, а белези од
нивните бајонети беа видливи на кутрите мали сликички на овој
импровизиран олтар.
Скоро по овие инциденти во Могила и во Смрдеш, Востаничкиот конгрес се
состана за да го обмисли својот став. Не беа подготвени за општо востание.
Ниту имаа доволно пари, ниту оружје, ниту муниција. Но, не можеа да си
дозволат да потклекнат на олку ужасна и брутална репресија без да возвратат
на некаков начин. Да се остане мадро под ваква провокација би значело
распад на пропагандата и загуба на сите плодови на десетгодишната
постојана активност. Впрочем, тие ја направија првата провокација, доколку
можат да се сметаат за виновни за актите на очајните млади гемиџии, кои ја
кренаа во воздух банката во Салоника. Но, Турците повеќе не казнуваа. Нивна
цел беше да ја здробат бугарската народност во Македонија. Училиштата,
црквите и стопанството на Бугарите, како и нивната политичка организација
беа во опасност. Европа беше рамнодушна и, доколку тие не беа подготвени да
подлегнат, немаа друг избор освен да се спасат самите себеси. Одлучија да
142

објават општо востание по жетвата. Тоа беше, под дадените околности,
самоодбранбена војна. Краток период герилските чети беа неактивни и ноќта
на 2 август 1903 година пристигна врховниот час. Но, дури и во оваа очајна
ситуација Бугарите ја покажаа својата благоразумна природа. Знаеја дека
востанието ќе заврши со неуспех. Знаеја дека ќе бидат неопходни
понатамошни дејности. Знаеја, исто така, дека областите што ќе се кренат ќе
бидат дотолку целосно урнисани што тие ќе бидат онеспособени за
понатамошен револт за многу години. Едногласно беше решено само
монастирската покраина да биде повикана на востание, па дури и таму
одредени области беа изземени (особено Прилеп и Мариово). Повеќе побуди
го диктираа изборот на Монастир. Тука релјефот е ридест и погоден за
герилска војна. Селаните се одлучни и добро организирани. Бидејќи Монастир
не допира до бугарската граница, би било очигледно за Европа дека е
движењето изворно македонски револт, а не прост упад организиран во
Кнежевството. Конечно, револт под управата на Комитетот во оваа јужна
покраина на која претендираат Грците ќе послужи да го изрекламира фактот
дека руралното население не е хеленско, туку бугарско.
11. Општото востание во Монастир во 1903 година
Часот за кој бугарското население се подготвуваше цели десет години
пристигна на празникот на пророкот Илија – вечерта во недела, 2 август 1903
година. Турците, па дури и Европејците во Македонија беа фатени на
изненадување. Никому не му се веруваше дека селанство, привидно толку
здробено и малтретирано, е навистина способно да спроведе воена
демонстрација на ниво што го заслужува звањето општо востание. Точно е
дека имаше гласини за тоа што претстои. Селаните, кога човек со нив
разговараше, ги вртеа главите и мудро велеа: „Ќе видите по жетвата.“ Но,
Македонија е толку свикната на закани и гласини што никој не беше сериозно
алармиран. Дотолку повеќе што релативниот мир што завладеа за време на
јуни и јули месец ги залажа Турците, како што и беше замислено да ги заведе.
Тие сѐ уште имаа некакви идеи да ѝ објават војна на Бугарија, и беа повеќе
загрижени од можноста за ново албанско движење, па производот беше тоа
што поголемиот дел од сериозната војска беше групиран во северните
области. Во Монастир Турците држеа не повеќе од петнаесет илјади војска, а
овие беа распрскани по должината на железничката пруга и низ
внатрешноста. Дотолку повеќе што врховната команда му припаѓаше на Омер
Паша, постар и старомоден војник, чија колебливост и неспособност уште
повеќе ги зголеми последиците на изненадувањето што го беше приредило
Комитетот.
Сигналот беше даден со спалувањето на неколку купови сено во близината на
Монастир. Востанието беше обзнането, бајраците благословени во селските
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цркви, а пред да заврши кратката летна ноќ, светилниците ги кренаа на нога
сите горјани од Охрида на запад, Дибра на север, и Касторија и Клисура на југ.
Планот на кампањата беше внимателно обмислен однапред. Години наназад
целата земја беше поделена на воени зони, секоја од нив со постојан кадар на
искусни ветерани и секоја чета со избран војвода. Кога сигналот беше даден,
младите од селата што ги оформуваа резервните едници на селанската армија
си ги ископаа закопаните пушки, си ги опашаа патронските појаси, ги нагрнаа
своите наметки и со своите провизии се упатија кон претходно назначените
собирни места. Задачите им беа прости. Насекаде тие ги пресекоа
телеграфските жици – мерка што ја парализираше бирократската машинерија
и ги претвори турските службеници, навикнати да се сметаат за раце и очи на
некој далечен началник на другата страна на жицата, во прости вознемирени
единици. Следно на списокот беше кревањето во воздух на мостовите и
тунелите по должината на магистралните патишта – лесна задача во земја
каде што сѐ е во состојба на распаѓање. Во исто време, изолираните анови, кои
служат како воени пунктови по магистралните патишта, беа безмилосно
опожарени. Железничката пруга помеѓу Монастир и Салоника исто така беше
пресечена, но не онолку целосно и на онолку чести интервали колку што беше
потребно. Првите турски засилувања, точно е, мораа да маршираат преку
планините од Ускуб до Монастир, но за само неколку дни железницата
повторно беше во целосна употреба. Конечно, секоја чета се вработи во
привлечната задача да ги опожарува бараките и кулите на албанските бегови
– тврдини изградени со присилен труд и гнезда на пљачка и ропство – и,
понекогаш, мора да се додаде, во убивањето на нивните сопственици. Неколку
изолирани турски пунктови исто така беа јуришани и уништени, а неколку
конвои заробени на патиштата. Во сите овие деструктивни активности четите
што побрзаа да се групираат околу македонското знаме беа оставени речиси
нечепнати и непопречени.
Сѐ на сѐ, активните полкови на востаничката армија во Монастирскиот вилает
собраа, според моите најдобри проценки, околу пет илјади души. Несомнено
тоа беше мала воена сила во споредба со огромната армија од околу осумдесет
илјади, која Турците набргу успеаја да ја зберат. Востаничката војска немаше
коњица ниту артилерија – со исклучок на две или три примитивни издлабени
трупови од црешово дрво, во согласност со традиционалниот план на
балканските востанија. Се сомневам дека повеќе од еден на секои четворица
од востаниците имал воено искуство или обука со пушка, иако повеќето од
нив веројатно добиле некаква обука. Ги знаеја планинските патеки и можеа да
маршираат ноќе како и дење – нешто што ниту еден турски полк нема
никогаш да стори. Меѓу нивните офицери имаше поголем број навистина
способни герилски војводи. Генералштабот беше првин во големото село
Смилево, на половина ден патување од Монастир – една од просперитетните
заедници на миграторни ѕидари и столари, кои беа ’рбетот на востанието.
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Тука беше собрана врховната команда – Дамјан Груев, Лозанчев и Борис
Сарафов. Сарафов стана „де ует“ на походот, движејќи се лесно наоколу, во
придружба на избрена чета, кревајќи го духот на месните регрути, сега во
Флорина сега во Охрида, навистина исклучителен подвиг. Лозанчев успеа по
некаков несреќен склоп на околности да се дискредитира себеси во очите на
своите приврзаници. Груев остана командант на целото движење и остана во
контакт со Монастир, каде што конзулите редовно беа снабдувани со билтени
и извештаи, уредно размножени и напишани на мошне поднослив француски.
Следна по престиж мислам дека беше јужната чета, која дејствуваше во
Костурско-клисурската област под командата на Чакаларов од Смрдеш,
свиреп, но харизматичен човек, чие привлечно присуство и прочуена среќа ги
инспирираше неговите следбеници со целосна доверба. Ресенскиот
контингент беше под командата на способниот војвода со име Арсов, а
северните чети околу Крушево беа под Влавот со име Питу Гуле, кој загина за
време на втората недела на востанието. Охридскиот, кичевскиот и леринскиот
контингент дејствуваа по правило во помали чети и немаа видни генерали58.
Населението на селата што му се дадоа себеси безрезервно на движењето
брои околу шеесет илјади, но дојдоа и засилувања од други села. Околу еден
од секои шестмина мажи беа под пушка, што е секако значителна бројка.
Комитетот би можел, несомнено, да изнесе повеќе резервисти на бојното поле
доколку имаше поголем дотур на добри карабини. Омиленото оружје беше
пушката „Грас“, евтина, тешка, непрецизна и целосно инфериорна пушка, без
магацин, но голем број чети ја претпочитаа „Мартинката“, а неколкумина имаа
и пушки со магацини. Четите секако беа подвижни во споредба со турските
колони, но нивните дејства беа ограничени на нивните области, освен,
впрочем, доколку не беа истиснати од еден регион во друг – судбина што
конечно ги западна и Груев и Чакаларов. Сѐ на сѐ, кога ќе се земе предвид
колку беше, всушност, мала зафатената површина, ова беше извесно
примитивен план. Од крајните западни предели (Охрида) на востанието до
крајните источни области (Сороец) не е подолго одошто добар коњаник, со
добар коњ, може да изјава во текот на два летни дена. Од Касторија на југ до
Крушево на север не е подалеку. Но, несомнено, имаше причини за
прифаќањето на план за изолирана и локална дејност. Доколку целата
востаничка сила се прибереше на едно место со цел да оформи голема војска,
тие би биле принудени да ги напуштат своите огништа и своите семејства на
необузданата фурија на башибозуците. Дотолку повеќе што релјефот, иако
растојанијата не се големи, е крајно планински, така што рапидното
марширање е доаѓа предвид.
58 Бројноста на овие неколку чети беше, грубо, како што следи: Смилево и Ѓавата околу 650 души;

Крушево 400; Демир Хисар 420; Ресна 450; Пресба 300; Флорина 450; Касторија 700; Охрида 880;
Кичево 350; Монастирската рамнина 250. Сѐ на сѐ околу 4.800 души. Но ги давам овие бројки со
резерва. Немам видено официјални списоци.

145

Првите три недели на востанието беа период на речиси необуздан триумф.
Турците изгледаа неспособни да обмислат план за контранапад и, со исклучок
на трите града – Монастир, Охрида и Касторија, востаниците речиси секаде
беа супериорни. Ги освоија трите рурални градови Крушево, Клисура и
Невеска – сите влашки центри качени на најнедостапни позиции во
планините. Турските гарнизони или избегаа или се предадоа по мала
демонстрација на отпор. Демонстрации беа изведени исто така и против
градовите Ресна и Кичево, но тука нападот не беше притиснат докрај. Во
трите освоени месности беа поставени привремени влади, востаниците
танцуваа со девојките на градските плоштади, а од црквите камбаните (кои
христијаните ретко се осмелуваат да ги бијат) ги свикуваа жителите да ги
чујат блескавите говори за должноста за востание и славната перспектива на
слобода. Овие три седмици несомнено беа најсреќниот интервал што
Македонија го познава од доаѓањето на Турците. Мажите ги џитнаа фесовите
– знаци на сервилност – и чекореа исправено без страв од ќотек или
бастинадо. За одбележување е тоа што, наместо да уживаат во својот
краткотраен триумф на сметка на нивните грчки ривали, тие се држеа
толерантно и се воздржуваа од насилство – со исклучок на прибирањето на
парични придонеси од освоените градови. Востаниците навистина дејствуваа
во духот на манифестот што го обзнани избувнувањето на востанието –
документ што покажува дека хумани интервали можат да се пробијат дури и
на Балканот, без разлика колку тешко локалните услови го прават
придржувањето до нив:
„Се креваме на востание против тиранијата и варваризмот: дејствуваме
во име на слободата и хуманоста; нашата дејност е над сите предрасуди
на националност или народност. Затоа, треба да ги сметаме за браќа
сите оние што страдаат во мрачната империја на султанот. Денес сите
христијански населенија се мизерни, но смееме да ги изземеме дури и
турските селани. Ние ја сметаме турската влада за наш единствен
непријател и сите оние што се декларираат себеси како наши
противници, дали како отворени непријатели или како шпиони, и сите
оние што напаѓаат старици и старци и беспомошни деца, наместо да нè
напаѓаат нас. Против нив ги насочуваме нашите удари и против нив ќе
ја спроведеме нашата одмазда.“
Беше направен разумен обид да се обезбеди неутралноста на мохамеданските
села, повремено со успех, како што потврдува следниот симпатичен документ
адресиран од големците на турските села до востаничкиот штаб во Крушево:
„Разбравме од тонот на вашето писмо дека вие не сте зли луѓе, дека не
сте ги напуштиле вашите огништа со цел да напаѓате мирно население
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(како нашето) и дека вие сте спротивставени само на тираните и
владата што ги штити. Но, оние што ги барате вие, не се помеѓу нас. Тие
избегаа во градовите. Што се однесува до нас, ние ветуваме дека ќе
останеме тивки. Доколку вашата намера е да ги убивате невините,
тогаш можете да дојдете тука. Господ нека им е на помош на оние чија
заложба е правдата! Го препративме вашето писмо до соседните села,
кои што го делат нашето мислење.“
Еден краток период сѐ ветуваше хармонија 59 и успех. Впрочем, востаниците
наизглед триумфираа толку лесно, што му се предадоа на славењето и ја
занемарија можноста да ја притиснат својата предност преку обединување на
своите сили против турските гарнизони во центрите како Ресна, Охрида,
Кичево, Касторија и Сороец. Охрида и Касторија беа достапни само со голема
цена, но другите места во никој случај не беа непробојни. Би било погрешно
овој привремен триумф да се смета за воен успех, но беше и е од извонредно
морално значење. Тоа беше краток час на радост во долгата зима на
мизеријата, а сеќавањето од него сѐ уште е стимул, барем за младите.
Првиот знак на живот што го покажаа Турците беше распоредувањето на
војска од околу три илјади души под водството на Бактијар Паша за да се
врати Крушево. Со нив носеа осумнаесет топови и ги надбројуваа востаниците
десет на еден. По неколку престрелки на 12 август, десет дена по
ослободувањето на градот, Бугарите направија некаква спогодба со Турците,
веројатно со исплата на откуп на пашата, и за возврат бугарскиот кварт во
градот беше поштеден. Аскерот и башибозуците си го заработија својот
надомест безмилосно нафрлајќи се на влашкиот кварт, каде што постоеше
богата заедница гркомани. Во рамките на четири дена беа опожарени 366
куќи и 203 дуќани, барем 44 мажи и жени, сите невооружени, беа убиени на
улиците (од кои само тројца беа Бугари), а неколку жени беа обесчестени.
Пљачката, како на дуќаните така и на домовите, беше систематска и
комплетна, а стотици граѓани беа претепувани и малтретирани. Бугарите не
59 Исправно е за непристрасен наратив да се документираат инстанциите во кои востаниците не

беа верни на својот идеал. (1) На првиот ден на востанието чета под раководството на Чакаларов
пресретнала група невооружени муслимани од селото Ѓавени на патот за Касторија и ладнокрвно
масакрирала дваесет и четири мажи и четири момчиња; четири момчиња биле поштедени.
Подоцна селото било опколено и опожарено. (2) Кога Чакаларов бил истиснат од Клисура, извршил
упад со шестотини души во Колонската област, која е чисто албанска. Опожарил шест селца –
триесет куќи, сѐ на сѐ. (3) Три турски села биле опожарени во име на одмазда во Преспанскиот
регион. (4) Семејствата на турските службеници во Крушево биле добро згрижени и хранети од
страна на востаниците додека градот бил во нивни раце, но за време на нападот две Турчинки
биле убиени – можеби случајно. Ова беше изолиран инцидент и, верувам, единствена пригода во
која востаниците беа виновни за грев против жените. Сѐ на сѐ, забележително е што толку малку
варваризам беше практикуван од страна на христијаните. Поведението на Комитетот беше многу
подобро за време на востанието одошто пред и потоа. Кога беше во позиција да спроведе
неизмерно зло, покажа самоконтрола и умереност.
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покажаа храброст во оваа пригода, а нивното поведение, кога го оставија
влашкиот кварт да биде ограбен, беше срамно несмело. Поведението на
Турците беше својствено. Тие беа свесни дека не треба да страхуваат оти
ваквиот масакр негативно ќе повлијае на протурската политика на Грците.
Невеска и Клисура беа евакуирани од Бугарите без борба – да се надеваме
дека побудата била желбата да се избегне изложување на месното население
на одмазда слична на онаа што го снајде Крушево.
Околу 25 август Насир Паша, кој ја беше презел командата од рацете на
беспомошниот Омар Ружди Паша, отпочна да спроведува систематски
планирана кампања. Тој е полуцивилизиран човек, кој што зборува германски
и бил вработуван од страна на султанот во специјално дипломатско својство
по разните европски престолнини. Милуваше да објаснува како ги моделирал
своите „варварски методи“ според оние што ние ги ползувавме во Трансваал
[Јужна Африка]. Негова замисла беше да ги спали сите села на кренатите
Бугари и постепено да ги притисне в ќош. Тој, секако, имаше доволно војска да
ја спроведе оваа шема, а областа во која дејствуваше не беше пространа, иако
теренот беше мачен. Но, секогаш се појавуваше по некоја празнина во
неговите кордони, некаков пропуст во распоредот на соработката или, пак,
одредите што требаше да се во потера по востаниците наоѓаа повеќе за сходно
и од поголем интерес да ги пљачкаат беспомошните села и да војуваат со
жените и децата. Турците имаа успех во извесни зони дотаму што ги
принудија востаниците да се сконцентрираат, но тие секогаш успеваа да се
пробијат до некој полесно окупиран регион. Од 25 август па натаму
востаниците дејствуваа исклучиво одбранбено. Успеаја да се држат мошне
цврсто до средината на септември, постојано влегувајќи во престрелки,
марширајќи и контрамарширајќи, претежно успешно избегнувајќи ги
Турците, а од време на време впуштајќи се во општ судир. По септември
борењето беше мошне илузорно и на 2 ноември востанието беше официјално
прогласено за окончано. Сѐ на сѐ, Комитетот тврди дека биле водени околу
150 престрелки, и во секоја од нив тие ангажирале меѓу 20 и 600 души. Обично
четите дејствувале во групи од по 80 до 200 борци. Вкупниот број настрадани
борци, ранети и загинати, Комитетот го проценува на 746 души, што се
сведува на околу 15 отсто од вкупниот број борци – процент што укажува на
одлучна, но не и очајна борба. Во повеќето од овие судири востаниците
несомнено биле надбројани најмалку десет спрема еден, а, доколку Турците
биле стрелци за дури и ронка почит, бројката на загинати востаници би била
значително повисока. Борбите гради в гради биле ретки, ако воопшто и се
случиле. Целата кампања била игра на криенка, каде што мали чети скриени
зад карпи и ровови разменувале оган со големи баталјони на отворено. Четите
што го држеа бојното поле отворено до крајот на октомври го постигнаа сиот
успех што тие разумно можеа да се надеваат да го остварат. Климата не би
дозволила понатамошно одржување на активностите за давање отпор.
148

Своевидното примирје им дозволи на четите да се распуштат и не повеќе од
една третина од вооружените борци беа принудени да ги предадат своите
пушки. Само многу мали чети, сочинети од најочајните илегалци, останаа под
оружје преку зимата, воздржувајќи се од агресија, задоволни само да го
одбегнат заробувањето и да ја одржат во живот структурата на
организацијата.
12. Општото востание во Тракија од 1903 година
За да се оконча овој краток опис60 на воените аспекти на востанието, потребно
е да се забележат солидарните револти што се случија другаде. Немаше ништо
што може да се означи како општо востание во Скопскиот и во Солунскиот
вилает, но имаше активно герилско движење, особено во долината на реката
Струма, кое ја оствари својата цел во одвлекување на вниманието на Турците
и нивно попречување во фрлање на силата на целата армија во
Монастирскиот вилает. Имаше и неколку обиди на железничките пруги
надвор од Монастирската покраина, но овие не беа доволно чести и сериозни
за да се сметаат за значителни. Главниот напор надвор од Монастир беше
направен во Адрианополскиот вилает. Адирианопол (Тракија) е една од
најмалку познатите области на Турција. Поголемиот дел од регионот е богата
рамнина населена со Бугари и Турци, со грчки населби во градовите и на
крајбрежјето. Но, Бугарите од рамнината се во големи размери муслимани
(Помаци). Ова поголемо присуство на мохамеданскиот елемент е она што во
политичка смисла ја разликува Тракија со својата голема рамнина, своите
богати розови градини и тутунски полиња од Макеоднија – а, Тракија почнува
практично од Драма. Христијанските Словени од Тракија ги уживаат61,
верувам, условите на жителите на рамнините во Македонија: тие се сиромави
и целосно здробени под доминацијата на своите мохамедански соседи, поради
што не се во можност да ја одржат воинствената мажественост, потребна за
отворен револт во област каде што нема планини за засолнување. Меѓутоа,
постои планински регион во североисточните предели, оформувајќи
триаголен клин помеѓу границата со слободна Бугарија и крајбрежјето на
Црното Море, и тука селанството е претежно христијанско, и е во можност да
ја зачува својата мажественост. Во оваа област околу малите градови Малко
Трново и Кирк-килисе, Комитетот подолго време е сила. Регионот настрада
еднакво тешко како и Македонија за време на прогоните од 1903 година;
ситуацијата стана толку неподнослива, главно благодарение на репресиите од
60 Љубопитниот читател може да се обрати на Манифестот на Внатрешната организација што

веќе го спомнав. Дури и како авантури, отчетите што ги имам слушнато од востаничките офицери
ретко беа интересни, претворајќи се во ништо повеќе од постојани потери и бегства.
61 Подалеку на исток од Дојран, имам патувано исклучиво со воз, така што за политичките услови

во Тракија можам да пишувам само од описи од втора рака.
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страна на башибозуците, што не помалку од 20.000 селани – мажи, жени и
деца – ги напуштија своите жаришта и своите реколти за време на месеците
мај и јуни, на прагот на жетварската сезона, наоѓајќи прибежиште во слободна
Бугарија. Во Тракија, впрочем, човек го наоѓа турскиот систем на управување
со сета своја карактеристична примитивност. Дури и во Адрианопол
конзулите се реткост, а благодарение на некаков неверојатен повод на
политичка себичност, Русија и Австрија отсекогаш одбиваа да дозволат
протегање на македонските реформи во овој запоставен и заборавен регион.
Меѓу овие бегалци Комитетот природно најде кандидати за своите чети и две
недели по објавата на востанието во Монастир, знамето извезено со лозунгот:
„Слобода или смрт“ беше развеано и во Адрианополскиот вилает (18 август).
Востанието го следеше претежно истиот курс, само во помал размер. Патишта,
мостови, и телеграфски линии беа уништувани, изолираните гарнизони беа
совладани, башибозуците принудени на бегство или на предавање, и низ
текот на две или три недели целата оваа планинска област беше во рацете на
востаниците. Меѓутоа, тие покажаа мала вештина и не беше направен обид да
се заземе гратчето Малко Трново. Грците од крајбрежјето беа обвиени во
паника, сметајќи дека Бугарите имаат намера да ги масакрираат. Востаниците
биле, колку што можев да разберам, околу 1.200 на број, а загинале или биле
ранети само 46-мина. Релативно огромна турска војска конечно била донесена
во вилаетот (се зборува за 40.000 души), повеќе со цел да се заплаши Бугарија
одошто да се задуши толку незначително востание. Ова распоредување
немаше воен интерес, но за момент се чинеше дека постои вистинска можност
за возбудливи компликации. На 3 август рускиот конзул во Монастир, г.
Ростковски, способен, но насилен човек, кој никако не беше способен да
запамети дека албанскиот муслиман има пожестоко чувство на чест одошто
рускиот селанин, му удри шлаканица на жандарм кој испушти да го поздрави
и беше убиен на место. Ова беше вториот смртен случај во рок од четири
месеци што го снајде рускиот конзуларен персонал во Македонија (првиот
беше атентатот на г. Стребина во Митровица) и очигледно не можеше да се
превиди лесно. Никому не му текна да бара казна за злосторниците што беа
одговорни за масакрите во Смрдеш и Монастир 62, но, како што еден
Македонец еднаш ми забележа, „европската крв е скапоцена“. Русија побара да
се разреши валијата, да се обеси убиецот и да се казнат неколкумина други
жртвени јарци. За да даде поголема тежина на своите барања, Црноморската
флота беше ставена во движење и се појави во Инадскиот Залив во Тракиското
Крајбрежје токму во мигот кога востанието беше во својот зенит.
Бунтовниците беа доволно наивни да поверуваат дека оваа коинциденција
била некако поврзана со нивните страдања и надежи, и некако успеаја да не ја
разберат величествената ментална одвоеност на царот, кој беше подготвен во
овој врховен час во историјата на неговите сонародници, јужните Словени, да
62 Веројатно Брајлсфорд мисли на Могила, заб. Д.П.
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ја прати својата флота на нивниот брег со ниту една друга цел одошто да го
одбележи своето незадоволство од смртта на еден од своите конзули во
приватна и мошне погана кавга. Но, така беше63. Флотата седеше закотвена,
гледајќи го пламенот на спалените села и сигналните пожари, непотресена, а
кога проколнатиот жандарм беше обесен, спокојно си отплови дома. Бргу по
своето заминување отпочна фазата на масакр и опустошување, но овој развој
на настаните не беше интересен за господарите на светските морнарици.
13. Страдањата на цивилното население
Меѓутоа, востанието од 1903 година беше многу повеќе од само активно воено
движење. Тоа беше, исто така, и пасивна демонстрација во која учество зеде
целото селско население, мажи, жени и деца. Жртвите на борбените линии беа
релативно малобројни. Неборбеното население беше она што ја поднесе
целата мака на гневот на своите господари, а нивните неволји, загуби и беда,
истрпени со упорна смелост и непоколеблива решителност, беа жртвеникот
што тие му го принесоа на идеалот на слободата, а беше од размер што ретко
се среќава надвор од границите на Турција. Не беше лесно ризикуван или
производ на незнаење. Народ што се решава да се крене на бунт против
Турците е сосема свесен за судбината што ја провоцира. Има безброј сеќавања
и преседани што ги предупредуваат селаните. Бугарите го немаат заборавено
Батачкиот масакр, кој му претходеше на ослободувањето на Бугарија.
Ерменските ужаси оставија длабоки впечатоци дури и во Македонија. А, за да
не се очекува дека Турците станале поумерени или покротки, тука е
неодамнешната јасна лекција спроведена во Смрдеш. Секое село што му се
придружи на востанието, го стори тоа знаејќи дека може да биде спалено до
темел, опљачкано до последното ќебе и последната кокошка, а неговото
население десеткувано во процесот. Тоа што Македонците доброволно се
соочија со овие опасности е доказ за нивниот очај. Животот за нив ја загубил
својата вредност, а мирот своето значење. Во повеќето од востанатите области
селаните беа толку сигурни во судбината што им следува, што тие сосема ги
напуштија своите села на првиот ден на востанието. Помладите мажи им се
придружија на своите чети заедно со неколкумина жени, кои заминаа во улога
на пекари, а во извесни случаи градските учителки беа организирани како
медицински сестри за да се грижат за ранетите. Постарите мажи, жените и
децата побараа засолниште во горите и планините. Со себе понесоа храна
колку што можеа да понесат, го поведоа пред себе својот добиток и си ги
закопаа помалите поседи. Болните и старите беа оставани во селата, со верба
63 „Првиот секретар на Руската амбасада ме извести утринава дека руската флота ќе се упати кон

Иниада, но дека нејзиното навлегување во турски води е наменето само да ја нагласи тежината со
која Владата гледа на убиството на рускиот конзул, и не е инаку поврзано со ситуацијата на
збиднувањата во Македонија“. (Сина книга, Цд. 1875, стр. 273).
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дека нивната слабост ќе го предизвика чувството на кавалерство кај
војниците. Уште на вториот ден од востанието судбината на селото Крушје
(близу Ресна) послужи како предупредување за оние што го одолговлекуваат
повлекувањето од своите села. Крушје беше опљачкано и спалено до темел, со
вообичаените епизоди на колеж и обесчестување. Во повеќето од
востаничките окрузи неборбеното население се состана по управата на
Комитетот и оформи големи кампови на непристапни локации. Беа изградени
привремени засолништа од дрвени гранки, печки беа ископани во земјата и
сиот нормален живот на бугарското село беше репродуциран онолку колку
што дозволуваа околностите.
Но, не избегаа сите селски населенија кога избувна востанието. Таков беше
случајот со Неокази, сиромашно рамнинско бугарско селце близу Флорина. Од
ова село само неколкумина младинци им се придружија на востаничките чети.
Кога Турците го нападнаа Ноекази, тие не се задоволија само со опожарување
на селото. Ги собраа сите мажи под изговор дека како затвореници ќе ги
маршираат до Флорина. На половина пат ги запреле и ладнокрвно и лежерно
ги измасакрирале, преку шеесет на број, за злосторот што биле татковци на
бунтовници. Се вели дека некои биле измачувани пред да умрат, а дека на
други им било наредувано да стојат еден зад друг за војниците да можат да
експериментираат со своите пушки и да видат колкумина можат да убијат со
еден куршум. Три дена подоцна му дошол редот на Ерменско, село што лежи
во долината што води од Флорина до преминот Писодери. Населението на
Ерменско е словенско по крв и говор, но припаѓа на грчката страна и не
земаше учество во бугарското движење. Аскерот под командата на Хејредин
Бимбаша, касапот на Смрдеш, бил поразен од бројна востаничка чета во
планините над Ерменско. Повлекувајќи се кон Флорина, војниците на
Хајредин, лути и огорчени, наишле на Ерменско. Грчкиот свештеник во селото
излегол да ги пресретне и бил убиен на патот, а потоа ордата се нафрлила на
неподготвеното и беспомошно село. Пљачкале и гореле, и ги задоволиле
своите брутални страсти без да се вознемируваат од страв од каков било
отпор. Речиси сите ранети, од кои многу жени и млади деца, кои потоа беа
донесени во грчката болница во Монастир, беа прободени или пресечени со
бајонети и мечеви. Шеесет и осуммина од селаните биле масакрирани, а десет
жени и осум девојки биле обесчестени. Има европски докази за насилијата
што се речиси недостојни за печатење, но она што Европа е подготвена да го
толерира не може да биде премногу недостојно за да го чуе. Неколку ранети
жени, кои успеале да се извлечат од запалените куќи, биле најдени како лежат
изнемоштени пред смртен час и биле повеќекратно силувани дури не го
испуштиле последниот здив 64. Ми беше речено од страна на турски офицер,
кој бил ангажиран во овие казнени операции, дека војската добила формална
64 Види: Сина книга, Цд. 1875, стр. 319.
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наредба, која дошла, се верува, директно од самиот султан, да се спалат сите
села чие население избегало, но да се поштедат другите. Позитивната наредба
ја испочитувале, но негативната често ја заборавале. Исходот беше тоа што,
доколку жителите на извесно село го чекаа аскерот, тогаш ризикуваа да ги
снајде судбината на Неокази и Ерменско; доколку бегаа, нивните домови
недвосмислено беа уништувани. Изборот беше меѓу спалено село или спалено
село и масакр. Повеќето од селаните го претпочитаа помалото од двете зла и
се упатија во планините, притоа станувајќи бунтовници по дефиниција.
Неколку јасни лекции научија селаните – да бегаат навреме, а за време на
подоцните етапи на востанието крвопролевањето во селата беше главно
ограничено на старите и болните. Оние што беа одвоени од групите или бавни
да дејствуваат, често беа касапени пред да ги напуштат своите домови, а
залеганите често беа горени живи, сосе своите куќи. Ниедно село не го
избегна ваквиот данок, а бројот на убиени неборци варираше од три-четири
до пет-шеесет по село. Димбени и Косенец, на пример, големи села во
Касторијанската област, изгубија по близу шеесет невини животи.
Колку што можам да го реконструирам животот на бегалското население, кое
набргу достигна до 60.000 души групирани во околу дузина кампови по
планините, тоа мина низ три дефинитивни етапи. За периодот на топлото
време во првите две или три недели на август несомнено тие живееле
релативно удобно и со значителни количини храна, славејќи ја својата
краткотрајна слобода, пречекувајќи ги како херои четите што доаѓале и
заминувале, поздравувајќи ги нивните успеси и дискутирајќи ја секоја луда
гласина за помошта што ќе дојде од Европа или од Русија. Потоа уследил
вториот стадиум во траење од две или три недели, каде што бегалците сѐ
уште уживале релативна безбедност, имале храна и не страдале ужасно од
студената планинска клима. Но, долу под нив им гореле селата. Повеќе не
слушале луди приказни за славни победи, туку гласини за масакри и
измачувања65. Ги прогонувале пукотите на пушките и топовите, а често се
случувало, кога некоја од помладите жени се осмелувала да се врати во
опустошеното село да види дали нешто останало од нејзиниот дом или да го
посети скришното место каде што ја сокрила својата венчаница, повеќе да не
се врати или, пак, да се довлечка колку да умре, ранета и обесчестена.
Овчарите што се грижеле за овците на бегалците биле фаќани доколку се
спуштале долу во клисурите, а во некои случаи гладни дечиња, кои забегувале
во житните полиња, се враќале неми и збудалени. Последната етапа не
можела многу да се одолговлечи. Кордоните почнале да го затегаат обрачот
65 Најчестата страшна приказна беше дека Турците гореле живи мажи и деца, обично во пекарски

печки. Меѓутоа, не наидов на сведоштво од прва рака за ваквите наводи, додека во еден наврат
беше потврдено со истрага дека навистина бил спален трупот на востанички војвода од страна на
Турците, но востаникот претходно извршил самоубиство со цел да избегне заробување.
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околу планините и од своите орловски гнезда селаните одеднаш здогледувале
црвени ленти на зелените падини или ги наслушнувале извиците на
говедарите како ги потеруваат товарните животни, кои ги влечат топовите
наменети да ги гранатираат нивните прибежишта. По средината на септември
бегалците биле ловени од шума до шума и од врв до врв. Единствената
безбедност им била да ги следат концентрираните чети и на неколку наврати
се воделе битки за некоја пештера каде што жените и децата биле скриени;
мажите се бореле со сета своја машкост да одбранат некој плиток ров, знаејќи
дека зад нив се тресат нивните сопруги и деца во исчекување на масакр,
доколку нивната храброст ги напушти или нивните куршуми ја промашат
својата цел. Бегајќи бескрајно, тие наскоро ги оставиле зад себе своите
резерви со храна и стадата стока. За време на оваа етапа тие останале без
засолниште под студеното небо. Имало села што живееле со денови јадејќи
корења и трева. Помладите деца умирале во поголем број, а жените и мажите
постепено западнале под влијанието на епидемиите кои ги издесеткувале
оние што биле поштедени од Турците. Често големите кампови биле
принудени да се распрскуваат во помали групи изгладнети и преплашени
бегалци, кои конечно се враќале во своите опожарени села да се предадат
меѓу пепелот на своите домови. Во извесни случаи овие групи паѓале во
рацете на збеснат аскер или пиратски башибозуци. На пример, петнаесет
селани од Болно (близу Ресна), влечкајќи се со својот свештеник на чело кон
градот, биле измасакрирани без разлика на возраст или пол. Помладите жени
минувале најлошо, затоа што, кога биле грабнувани од аскерот, тие често биле
носени во турските воени кампови и таму биле чувани по неколку дена, сѐ
додека последниот ѕвер што ги посакувал не им се изнаредил. Голем број
неборци биле застрелани додека се криеле зад востаниците за време на
подоцнежните престрелки во септември и октомври, а во извесни случаи еден
куршум ранувал и мајка и нејзиното бебе66. Неможноста да се хранат и да се
засолнуваат бегалците беше она што го принуди раководството да го прогласи
востанието за завршено со крајот на октомври; затоа што времето сѐ уште
беше релативно умерено (впрочем, за нас кои дојдовме директно од Англија
времето изгледаше топло), меѓутоа, планините веќе беа покриени со снег
дури и на пониските височини. Турците војуваа против жените и децата, и
затоа мажите не се осмелуваа да го пролонгираат нееднаквиот конфликт со
глад. До крајот на првата недела на ноември населението на востанатите
области повторно беше усталено, еден дел во локалитетите на нивните
урнисани села, дел меѓу пријателски соседи чии покриви останале поштедени.
Долго пред ноември градовите беа полни со толпи од беспомошни изгладнети
66 Еден таков случај беше згрижен во нашата волница близу Охрида. Фер е да се цитираат и

спротивните примери. Една жена, која случајно била погодена од куршум за време на општа
престрелка кога војската јуришала на нејзиното село, била љубезно згрижена од страна на
Турците, кои ѝ дале леб и вода. Еднаш видов турски офицер (по востанието) како ѝ го дава својот
капут и своите ракавици на ранета Бугарка. Но, таквото кавалерство беше реткост.

154

жени, кои молеа за леб од врата на врата, вревеа пред портите на палатите на
владиците и спиеја во напуштените и урнисани куќи, кои изобилуваат во секој
македонски град.
Впрочем, тогаш за првпат со свои очи ја видовме состојбата на селаните што
се враќаа од бегство. Оние што наоѓаа покрив за да се засолнат во некое
пријателско село, беа во завидна положба. Тие навистина беа загубиле сѐ што
имаат – жетвата, домот, стоката, покуќнината. Живееја од добротворот на
своите соседи, кои често и самите беа ограбени. Не поседуваа ништо освен
искинатите летни облеки во кои избегале три месеци порано. Немаа ниту
ќебиња ниту зимски наметки. Барем имаа сламен покрив што ги двоеше од
дождот. Но, повеќето се сместија меѓу останките од своите поседи, се зафатија
за време на последните топли есенски денови расчистувајќи ги урнатините од
некој ќош од своите домови и кревајќи некаква импровизација од дрво и
слама потпрена на полураспаднат ѕид. Само фотографија може да ја пренесе
сликата од тој пустош. Селата беа прости купишта јагленисано дрво и зацрнет
камен, закопани под црвен прав, кој дождот го претворил во кал. Само неколку
ѕида сѐ уште стоеја право, единствената надеж за зимата. Црквите што не беа
спалени беа изрешетани со куршуми, исцрнети од бивачки огнови, опљачкани,
обесчесетни и осквернавени со смрдежот на воен камп. Во извесни случаи
бунарите беа затрупани со урнатините од уништените куќи, а барем во еден
случај отруени од труповите на мртов добиток. Млиновите, како и куќите,
исто така беа изгорени, браните скршени, машинеријата уништена, а во
извесни случаи дури и камењата беа разнесени на парчиња. Од коњите и
воловите што ги поседуваа селаните, дури и откако властите објавија дека ќе
го повратат ограбеното, ни еден од четири не остана. Од овците и другата
ситна стока и живина не верувам дека едно грло од десет остана. Дури и
плуговите беа изгорени или однесени. Ретки беа, впрочем, и случаите во кои
семејствата успеваат да си ги повратат облеките и садовите, и приборот за
јадење што ги беа закопале пред да заминат во бегство – башибозуците имаа
талент за наоѓање на сокриени пљачки. Што се однесува до жетвите, повеќето
села беа зачувале доволно за четири до шест недели, додека неколку во
планинските предели, каде што зрелите реколти биле оставени несобрани,
имаа доволно за најмногу три месеци. Но, уште поужасно од материјалното
уринсување беше моралното опустошување. Жени стоеја на мраз, со голи
гради и боси нозе, несвесни за студот и гладот, оплакувајќи тажни приказни,
како ја гледале главата на мил син или сопруг набиен од ќотек пред нејзини
очи од страна на аскер или башибозук. Ништо помалку за жалење не беа ни
младите мажи што ги беа оставиле пушките да се вратат во своите села и да
не си најдат ниту жена ниту дом. На ум ми доаѓа еден човек, чиј случај ми
изгледаше на пример за целокупната мизерија. Човекот беше ѕидар што
работел во Константинопол за да го одржува семејството во село близу Ресна.
Бил протеран од престолнината заедно со своите сонародници во раната
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пролет и се вратил дома со празно ќесе. Уследиле три месеци безделништво и,
кога му паднала ждрепката, заминал со селската чета. Жена му била удрена од
војник и починала за време на предвремено породување. Таткото се грижел за
бебето колку што можел, но не можел да најде работа и дојде кај нас молејќи
за млеко за да го спаси болното детенце. Брзиот ужас на болната смрт
изгледаше помалку трогателен одошто оваа поворка на секојдневни
тешкотии, секоја како производ на некоја политичка катастрофа или на
национална омраза. Ниту мизеријата не заврши со крајот на востанието.
Стотици мажи беа во затвор или протерани во егзил во некој далечен
ерменски град, а, како што минуваа месеците, почнаа да пристигаат лошо
испишани посланија, без датум или потпис, кои опишуваа како еден по друг
селски поглавар починал од тифус на патот за Дијарбекир. Имаше и други
маки, потајни и поужасни, кои допираа до нас преку некој љубезен доктор
кому Турците му дозволиле да ја ползува својата вештина меѓу селскиот
народ. На пример, две млади девојки од исто село, кои минале неколку срамни
денови и ноќи во турски камп, конечно му се предале на беснилото откако
дознале дека наскоро ќе станат и мајки. А, згора на сета оваа деградација и
мака, болест и страв од глад, на овие поразени луѓе им тежеше на совеста
мислата дека сета оваа жртва била залудна. Турците триумфираа, Европа
остана безгрижна и рамнодушна, Македонија сѐ уште беше поробена, а ние,
кои ги делевме нашите ќебиња и брашно меѓу нив, ги одржувавме во живот
само колку да можат да истрпат нови угнетувања и понатамошен срам67.
14. Психологијата на Бугарите
Првото изненадување беше што воопшто ова население се крена масовно.
Второто изненадување, според мое мислење уште подраматично од првото,
беше што есенските страдања не предизвикаа воопшто никаква реакција
против Комитетот и неговите лидери. Селанството остана верно на
Организацијата, која го нурна во сета оваа мизерија. Сред пепелта на удобните
села, или во болничките одделенија во кои Хуманитарното општество ги
прибираше ранетите жени и деца, имаше моменти кога човек се чувствуваше
искушен да ја проколне целата идеја за востание, да помисли дека не постои
67 Статистиките за штетата не можат да го доловат нејзиното значење за оние што не ја виделе со

свои очи, меѓутоа и тие заслужуваат да се наведат. Сто и деветнаесет села во Монастирската
покраина беа сосема или делумно опожарени. Осум илјади и четиристотини куќи беа уништени.
Меѓу педесет и шеесет илјади души беа оставени без дом. Бројот на убиените неборци тешко може
да е помал од илјада и петстотини. За овие бројки можам да гарантирам. Ќе ги додадам и износите
за цела Македонија и Одринско, кои беа собрани од Бугарите. Нив не можам да ги верифицирам,
но верувам дека не се премногу преувеличени – впрочем, бројките за Монастир објавени во
Софија во некои случаи беа пониски одошто оние што ги собрав јас кога ги составував списоците
за хуманитарна помош во селата. Според овој извештај, вкупниот број изгорени куќи беше 12.211;
луѓе оставени без дом околу 70.000; бегалци протерани од Македонија и Одринско во Бугарија –
30.000; на силувања – 3.098; грабнати жени и девојки – 176; затвореници – 1.500.
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провокација што може да го оправда изложувањето на населението на толку
голем ризик, да не верува дека извојувањето на каква било слобода може да ја
оправда физичката болка што е неминовна за остварувањето на таквата
победа. Но, ова беа размислувања на странец. Тие ретко минуваа низ умовите
на самите Македонци. Не се слушаа обвинувања за Комитетот, немаше каење
за очигледно бесполезниот напор. Во машкото одделение во болницата во
Касторија, додека пациентите бавно заздравуваа од заболувањата стекнати од
тешкотиите и изложеноста на елементите, тие говореа речиси весело за
своите идни планови и за борбата што имаа намера да ја обноват штом
здравјето и пролетта ќе им дозволат. Во Охрида, каде што апсолутната беда и
албанската тиранија ги претворила бугарските селани во особено
осиромашени од елан, неуки и деградирани, сретнав дури и старци што
прокламираа дека, доколку Комитетот заповеда за повторен марш во летото
што следува, тие без колебање ќе ја испочитуваат наредбата. Не беше тешко
да се образложи ова држење. Вековното угнетување ги научилo Бугарите да
страдаат. Тие речиси никогаш не дискутираат за мотивите на нивните
угнетувачи. Мислата дека е Турчинот природно див и дека нивната судбина е
да страдаат е врежена во умовите на Бугарите. Жените говорат со истата
лутина кога зборуваат за смртта на своите мажи во битка како кога говорат за
сите убиства на неборци. Тие кренале раце од настојувањата да ги разберат
Турците. Секоја нова загуба, дури и ако била испровоцирана од нивното
поведение, просто се додава на сеќавањата за вековната мизерија. Тие
престанале да размислуваат или да се осврнуваат. Тие само се способни да
страдаат и да презираат. Разединетоста меѓу двата народи е толку длабока
што се сомневам дека дури и срдечен и интелигентен обид за помирување од
страна на Турците, доколку такво нешто е воопшто можно, може да произведе
и најмало подобрување.
Колку подобро ги запознавав Бугарите од Македонија, толку повеќе се
здобивав со чувство на почит за нивните патриотизам и храброст. Ова не се
екстравагантни и сликовити доблести; тие се израснати од поробена почва
среде повлечен и неимагинативен народ. Тие се доследни со компромисот и
промисленоста. Има нешто речиси скришно во нивната манифестација. Дури и
кога Бугаринот изгледа најмногу како опортунист и брзак, тој повторно ја
негува својата вера во иднината на својот народ и сѐ уште дејствува за нејзина
реализација. Тој нема величествено минато со кое може да се фали ниту, пак,
славна сегашност што може да го охрабри. Тој не се коцори со својата
националност како Гркот ниту, пак, претендира на замислена супериорност.
Тој нема да ризикува беспотребен прогон за чистото задоволство да се
нарекува себеси со името на своите предци. Запознав еден енергичен
револуционерен организатор кој пред властите позираше како Грк, направи
аџилак до Атина за да ѝ даде суштина на својата измама и се врати со
литографи од хеленското кралско семејство со кое ги украси ѕидовите на
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својот дом. Селата ја менуваат верност од грчката кон бугарската црква два
или три пати во годината – „човек мора да внимава од каде дува ветерот“, како
што вели изреката – но, под секоја маска тие остануваат тврдоглаво Бугари во
срцето. Имам слушнато бугарски владика како објаснува дека советувал
извесно село да се префрли под авторитетот на Грчката (патријаршиска)
црква со цел да ги елиминира сомнежите на властите.
Истото претпазливо својство беше воочливо во спроведувањето на
вооруженото востание. Војводите ретко ги внесуваа своите чети во отворени
пресметки со аскерот. Сите нивни рани успеси беа изненадувања во кои
поголеми востанички чети надвладуваа многу помали одреди на регуларната
војска. Во случаите кога дојде до битка – како, на пример, во Перистериските
[Пелистерските] планини за време на месец октомври – турските офицери
што беа присутни ја посведочија извонредната тврдокорност на Бугарите. Но,
нивните тактики ретко беа агресивни. Тие во ниту еден случај не направија
обид за јуриш на мост против топови, како што албанските племиња тоа го
сторија во Митровица во пролетта 1903 година. Тие водеа герилска војна
трпејќи големи изнемоштувања и тешка немаштија, задоволни да ги бркаат и
да ги истоштуваат Турците во бесконечна потера. Во голем број наврати ги
прашував ексвостаниците за мислење за своите војводи. Одговорот секогаш
беше ист. Му даваа рака на Чакаларов за значајната причина што за време на
целата кампања тој загубил само десет души. А, овие мажи, во можност да ги
дадат своите животи за некоја конкретна цел, беа способни за неверојатно
безумно јунаштво. Комитетот немаше тешкотии да изнаоѓа доброволци за
акции што вклучуваа минирање, демолирање мостови или фрлање бомби, кои
резултираа со речиси сигурна смрт. Образованието на Бугарите, наместо да им
го заслабне примитивниот племенски инстинкт за саможртвување, се чини
дека само го засилил, наместо да го омекне со хуманитарни скрупули. За
ценење на нивната храброст не е доволно да се мерат само нивните воени
постигнувања. Вистинскиот доказ за нивната смелост е тоа дека тие воопшто
се кренаа – овие селани навикнати да се згрчуваат пред најзлобниот Турчин,
образувани да трпат навреди и камшикување без изглед за одмазда, во
отсуство на традиција на револт како извор за инспирација, во отсуство на
познавање на воените вештини, во отсуство на војничко минато како извор за
самодоверба. Мерката на нивната храброст е величината на ризикот што го
презедоа. Краток е животот на ранетиот на турското бојно поле и малкумина
прогоненици се враќаат од нивните затворски казни.
Без оваа цврста и решителна способност за страдање, без овој упорен, иако
скришен патриотизам, без оваа извесно пасивна храброст, Бугарите никогаш
не би можеле да го оформат својот Комитет. Меѓутоа, потребна беше уште
една карактеристика – верноста – а, неа тие ја поседуваа. Кај нив немаше
високо развиено чувство на лична чест, како што е тоа случај со Албанците –
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бидејќи за тоа е потребен народ што носел оружје и немал господар. Тие ниту
ја милуваат вистината самата по себе ниту, пак, ја презираат самопочитта. Но,
некакво чувство на сонародништво, на некакво братство, ги држи искрени.
Ретки се тајните во интимниот живот на селото. Секој селанин знае точно кој е
агент на Комитетот, кој згрижува подвижни илегалци, кај кого се складира
динамитот или во чиј двор се закопани пушки. Највчудовидувачка од сѐ е
леснотијата со која лидерите на револуцијата се движат нечепнати од едниот
крај на Македонија до другиот. Селанецот што ја има допрено раката на
Сарафов засекогаш ќе раскажува за своето големо искуство, како што шкотски
припадник на клан несомнено се фалел дека го сретнал принцот Чарли. За
време на целата зима што му уследи на востанието, Дамјан Груев,
претседателот на Врховниот македонски комитет, вистинскиот вожд на
движењето и организатор на кампањата, хибернираше во едно село во
непосредна близина на Монастир. Тајната несомнено била општо позната на
илјадници, но очигледно ниту еден од нив не помислил да ја продаде. Во
пролетта г. Груев впрочем дојде во самиот Монастир, престојуваше во
бугарска куќа и се движеше слободно по улиците што беа преплавени со аскер,
полиција и шпиони. Неговото присуство им беше општопознато на месните
Бугари, но, и покрај цената на неговата глава, не се појави еден што
претпочиташе богатство на сметка на неговата верност. Ова не беше
изолирана случка. Револуционерните војводи постојано одат не само во
Монастир туку и во Салоника, а сепак, не ми е познато за ниту еден единствен
пример на предавство. Доколку ја споредиме оваа еднолична одбојност
спрема предавството со историјата на ирските завери, од времето на Волф Тон
до убиствата во Финикс Парк, тогаш сме принудени да признаеме дека скриен
некаде под чудната повлеченост на бугарскиот карактер лежи трезор на
лојалност и цврста вера, која е поиздржлива од какво било сликовито или
феудално витештво.
Признавам дека повремено сум се колебал во моето мислење за Македонскиот
комитет. Како новопристигнат од Европа, нурнат наеднаш во свет каде што
луѓето дивјачки се борат за своите идеали кои, нам што веќе ги имаме
остварено ни изгледаат велечесни и свети, тешко ни е да веруваме дека
слободата може да се извојува со методи што вклучуваат толку многу
тероризам и атентати. Сред ужасите на неуспешното востание, човек се
прашува дали овие апстрактни поими за самоуправување и националност
вредат колку солзите на вдовицата или срамот на девојката. Но, како што
минуваат месеците, му станува јасно дека овие прости секојдневни работи
како правото да ора на мир и безбедно да жнее, да се жени без бесчестие и да
воспитува деца што не треба да се грчат, можат да се остварат само преку
севкупни политички промени. Вратен во Европа, меѓу удобноста и
незапознаеноста на нацијата зафатена со работите на половината од
Земјината топка, не ми се верува дека мизерниот ќош на Европа кој се мачи
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заборавен зад Балканите ќе може да се надева да нѐ разбуди за нашите
должности по пат на отворена борба, која впрочем, ја има присвоено. Доколку
некој се стеснува од деспотизмот на Комитетот, и ова е вистина: дека самиот
народ со него управува и самиот народ се потчинува на жртвата што е
неопходна доколку сака да ја постигне својата цел по пат на завера и буна.
Привремено жртвувајќи се кон својата слобода, тие се откажуваат од она што
го немаат – а, се откажуваат во возврат за надежта дека конечно ќе ја
извојуваат слободата. Конечно, доколку дрскоста со која Комитетот уништува
животи и ризикува изгледа шокантно, да не заборавиме дека животот во
Македонија нема ниту вредност ниту цена. Ние во Европа зборуваме за
животот како да има апсолутна вредност. Всушност, неговата вредност е
релативна на степенот на безбедност што даденото општество го овозможува.
Би било интересно да се дознае колкава премија некоја англиска
осигурителна компанија би побарала за животот на просечен македонски
селанин.
Бугарите од Македонија треба да се судат не според стандардот на моралноста
и цивилизацијата, кој тие, впрочем, го имаат постигнато, туку според нивната
храброст и нивната решителност во стремењето кон подобри нешта.
Историјата на нивната десетгодишна борба е нивната тапија за нашата
симпатија. Доколку кај нив недостигаат некои од гордите и грациозни
доблести што ги поседуваат нивните албански соседи, да не заборавиме дека
честа на Албанецот е вкоренета во неверност. Тој се одрекува од својата
вероисповед и како награда се здобива со правото да се носи исправено, да
носи оружје и со него да тормози, да биде надмоќен меѓу поробен народ.
Бугаринот се додржал до верата што вековите му ја оставиле во наследство, се
поклонил себеси на оваа секојдневна задача и на своите редовни страдања,
научил да лаже пред луѓето за да може да биде искрен пред Господа и ги
присвоил пороците на робот за да може да си ги зачува доблестите како
мартир.
15. Белешка. Ривалските комитети
Со цел да избегнам компликации, пишував за Комитетот во смисла на
единствена организација. Разликите меѓу ривалските фракции го
апсорбираат вниманието на Софија, но во Македонија тие речиси не се
чувствуваат и едвај го засегаат надворешниот свет. Таканаречениот
„Централен“ комитет практично нема упориште во Македонија, а неговите
недоразбирања со главното тело речиси немаат последици надвор од
бугарската граница. Оваа „централистичка“ фракција е повеќе бугарска
одошто македонска организација. Нејзин лидер е генерал Цончев,
пензиониран војник со извонредно минато, чиј политички талент, според
мене, не е еднаков на неговите војнички квалитети. Тој е близок со принцот
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Фердинанд и овој факт е доволен да го дискредитира во очите на
Македонците, кои се убедени, не знам до која мера на исправност, дека
принцот е многу позагрижен за своите династички интереси одошто за
слободата на Македонија. Заменикот на генерал Цончев, полковник Јанков, е
просто храбар герилски војвода. Господин Михајловски, поет и професор по
историја, кој е номиналниот поглавар на оваа фракција, не е Македонец, и ми
остави впечаток на елоквентен мечтател.
Значително поважна е фракцијата која е предводена од г. Сарафов. Тој
првовремено беше приврзаник на фракцијата Цончев–Михајловски, но
оттогаш има раскинато со своите поранешни сојузници и сега ѝ припаѓа на
Внатрешната организација, каде што може да се рече дека тој е предводник на
нејзиното лево крило. Неговото влијание придонесува за избрзани одлуки и
насилни методи. Тој, впрочем, стои спрема главното тело на
револуционерната фракција како што помалку интелектуалните анархисти
своевремено стоеја спрема ортодоксните социјалисти во периодот на
„Интернационалата“. Кога тие се за нормална борба, тој е за динамит. Кога тие
се за примирје, тој е подготвен за ескалација. Но, неговата важност е значајно
преувеличена во Европа. Тој е, секако, сликовита личност, млад, харизматичен
и авантурист. Цел циклус легенди го опкружуваат. Неговото име е трепет за
Турците, кои го гледаат зад секое дрво и карпа, и постојано го фаќаат
маскиран во најчудни костими. Тој го поседува вредниот дар да може да биде
секаде во исто време. Не ми беше јасно како успева во ова, сѐ додека не
прочитав во еден лондонски весник дека Сарафов набавил моторна кола со
која виори преку границата и прави упади во Турција. За човек што може да
вози кола низ Рилските Планини и по турските патишта, никое чудо не е
невозможно.
Господин Сарафов ја разбира ползата на рекламите и затоа неговата слава е
многу вредна за сензационалниот новинар. Но, во Македонија тој се смета за
мошне неодговорен сојузник на многу помоќен човек. Вистинскиот ум на
револуцијата е Дамјан Груев, претседателот на Внатрешната организација,
чие име, претпоставувам, е сосема непознато отаде Балканите. Тој размислува
во години, додека г. Сарафов не гледа подалеку од насловната страница на
утрешниот весник и ги минува зимите меѓу македонските села, додека
хероите на движењето позираат во Париз и во Лондон. Вистинска штета е што
г. Сарафов ја доловил новинарската мечта, затоа што тој го претставува сето
она што е крваво и бескрупулозно во ослободителната војна. Меѓутоа,
навистина, менталитетот што човек го сретнува меѓу заговорниците кои
наоѓаат прибежиште во Софија не е реална репрезентација на вистинските
Македонци. Еднаш запознав еден балкански Татарин, кој беше уредник на
весник во Софија – зошто не беше Татаринот новинар? – кој ме убедуваше дека
Комитетот се подготвува да ја отруе водата на повеќе европски престолнини
161

со бацилот на чумата. Требаше да се изнасмеам, но љубезноста не ми дозволи
и затоа протестирав. Татаринот се најде изненаден и тогаш забележа: „Mais
vous êtes un homme civilisé.“68 Вистинскиот Македонец е премногу загрижен да
може да биде доволно цивилизиран да држи таков говор и премногу искрен
да може да си игра со шеми што можат да ги забавуваат мрзливите паразити
на движењето.
Во однос на неодамнешните збиднувања тешко е да се пишува со сигурност од
далечина. Претпоставувам дека тенденцијата кон внатрешен раскол во
бугарската организација станала понагласена одошто порано. Мојот впечаток
е дека Централистите се до некаде посилни одошто беа и посклони одошто
кога било да дејствуваат одвоено, додека г. Сарафов сега помалку тесно се
идентификува со Внатрешната организација и речиси станал лидер на
посебна трета фракција. За време на летото 1905 година имаше извесни
пресметки меѓу четите на овие ривалски здруженија.
Додека овие страници се ставаат во печат, пристига веста дека дошло до
помирување меѓу двата ривалски комитети под заедничко раководство на г.
Груев и генерал Цончев.

68 „Но, вие сте цивилизиран човек“, заб. Д.П.
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1.

Типичното село Писодери [Писодер]

ПАТОТ од Флорина до Касторија почнува, како многу турски институции, со
извонредни намери. Некогаш, во далечното минато, очигледно бил
внимателно изграден или барем целисходно испланиран. Доколку се
сопнувавме – за време на нашето прво патување во средината на месец
декември – тогаш се сопнувавме од ребрата на темелите. Доколку одевме како
пијани, тоа беше поради купиштата нафрлани камења среде магистралата,
оставени таму со одличната умисла некој ден да се столчат и да се пресуваат
во калдрма. А, доколку имавме мака во минувањето на безбројните потоци и
рекички што го пресекуваат патот, тоа беше главно бидејќи останките од она
што порано биле мостови лежеа среде патеката и нѐ принудуваа да ги
заобиколуваме. (Впрочем, постои предание кое сѐ уште е актуелно меѓу
селаните за некое посреќно време кога било возможно да се патува со
луксузот на кола.) Патот се извитуваше и се искачуваше над шумите и во
снеговите. Ноќта падна, а ние продолживме да се препнуваме благодарение на
светлото на ѕвездите и нивниот синкав блесок на снегот. Далеку од нас, долу
во долината зад нас светкаше единствениот знак на човечки живот –
стражарскиот оган на еден овчар, додека ѕвонењето на овчите ѕвона
придаваше музика на крцкањето на снегот под копитата на нашите коњи. Не
можеше да се замисли попусто место од оваа пуста планина со нејзината
клима на алпски врв. Да се допре до неа беше авантура, да се живее на неа е
секојдневен хероизам. Се прашувавме каква скапоцена придобивка, каква
страст за слободата на овие падини го принудила овој овчар да си го мине
животот меѓу провалиите и снеговите, кога одеднаш со кривина и пад на
патот се појавија сурија селски кучиња, кои лаеја околу нашите нозе. Стасавме
во влашкото село Писодери [Писодер].
Мачејќи се по дрвената скала, која водеше од смрдливата коњушница на
селскиот кхан (ан) до гостинската соба над неа, нѐ пречекаа љубезните звуци
на грчки гласови. Собата беше мала и мизерна, нечиста, неудобна и збиена, но
двајцата младинци што ја окупираа претполагаа, некако, стадиум на
цивилизација што не можеше да се очекува да се сретне во овчарско село на
врвот на планина. Едниот читаше книга – најретката од сите глетки во
Македонија – додека другиот свиреше нешто на вистинска европска виолина.
Испадна дека книгата беше „Историјата на грчката војна за независност“ од
Трикопе, тромава и непопуларна книга, моделирана во стилот и јазикот на
Тукидид, а двајцата младинци беа учители во селското училиште. Набргу
пристигнаа селските власти и нѐ одведоа од нашето привремено засолниште
и по опасното патување меѓу клисурите и провалиите, околу кои беше
изградено селото, конечно бевме сместени во куќата на селскиот главешина и
тука повторно, на очите навикнати на бедата и мизеријата на бугарските
селца, опкружувањето им оддаваше чувство на далечна цивилизација.
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Подовите беа покриени со греди, ѕидовите со тапети, а на нив висеше карта на
Европа, која како да беше со цел да ги потсети дечињата што си играа околу
неа дека Македонија, всушност, му припаѓа на западниот свет на
просветлувањето и слободата. Вечеравме на маса и седевме на столови –
неверојатни изуми – а, потоа се сретнавме со месниот поп, кој се гордееше со
мала библиотека. Поспани и уморни, обземени од изненадувачката удобност
на божиќниот оган што трепереше и добро наполнетите душеци испружени
пред ќумбето, по долго искачување по снегот и жолчниот воздух на ридовите,
се сеќавам дека заспав додека дечињата ја растргнаа масата и го подготвија
оброкот. Полусвесен, полузаспан, во ушите ми ѕвонеше чудната музика на
некој јазик што ми беше познат како школската училница. Лебот што
дечињата го ставаа на масата беше pan, кучето преку кое се препнуваа беше
can. Ми се чинеше дека сме минале не само низ планини туку и низ векови, и
сме нашле римски камп во оваа самотија на снег и магла.
Утринската светлина уште повеќе ја продлабочи загатката. Стануваше збор за
мало селце изградено од груби неполирани камења, еднакво неуредно и
невнимателно како кое било бугарско село. Ми рекоа дека нема повеќе од сто
и педесет куќи, со население од околу осумстотини души. Немаше полиња
околу селото, а впрочем, би требало нешто повеќе од влашката умешност за да
можат да се обработуваат овие карпести планински врвови. Имаше стада, дрва
и вода, но не ѝ должеше ништо повеќе на природата. Од вакви услови реално е
да се очекува тешка сиромаштија, мачна борба на див и заостанат народ, кој се
бори за гол опстанок од падините, надоместен можеби со разбојништвото и
пљачката. Но, овие луѓе, спротивно, оддаваа чувство на удобност и богатство.
Во средината на карпестото село, се креваше амбициозна зграда во изградба.
Ќе биде гимназија со петмина учители за момчињата и тројца за момите. Се
чини како голема инвестиција за една ваква мала заедница. Меѓутоа, овие
влашки села се само расадници и гнезда изградени меѓу карпите, каде што се
обучува остроумен народ, кој си ја остварува печалбата низ целиот грчкоримски свет. Во Македонија има мал Пискорери, каде што старите почиваат и
децата растат, но поголемите Пискодери се во Руманија и Египет, каде што на
слобода се печалат богатства. Не е важно тоа што нема полиња за обработка
помеѓу овие пусти камења. Пискодерци си ги жнеат своите жетви во Делтата.
Нестрпливи се да ми укажат дека ова нивно ново училиште ќе биде современо
и трговско. Грците нека си ги градат своите класични гимназии, каде што
момчињата напамет учат по една или две драми, говор од Демостен или
половина „Одисеја“. Но, Власите се практични луѓе. Доколку и тие го учат
грчкиот јазик, тоа е затоа што нема друг источен јазик што е еднакво корисен
за трговијата во Левантот.
Нема друг народ на Балканот што е толку мистериозен и индивидуалистички
како Власите. Тие се кријат во грчката црква, ја присвојуваат грчката култура
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како маска и ѝ служат на хеленистичката идеја. Ретко се среќава Влав што не
го зборува грчкиот јазик течно како да му е мајчин, но дома владее
латинскиот јазик, а нивните називи, навики и менталитет ги прави засебна
националност. Не се многу на број, а сепак, без нив Грците би сочинувале
мизерна бројка во статистики за македонските народности. Таканаречените
„Грци“ од Монастир се Власи сите до еден. Тие оформуваат значителна и
континуирана група по должината на Пиндскиот Масив, набиени помеѓу
Тесалија и Епир. Бројни се и помеѓу Олимп и Караверија (античката Бероеја)
[Бер]. Изгледа дека тие се распрскани остатоци од античките римски колонии,
кои нашле прибежиште на ’рбетот на Македонија од напливот на варварски
инвазии. Срамежлива и бегалска егзистенција водела по овие засолништа.
Земјоделството било невозможно, па затоа се предале себеси на сточарство.
Власите од нетрговските села се речиси номади – сиромашни, диви и неуки, со
извесно циганско реноме за нечесност. Ги следат миграциите на своите стада,
минувајќи ја зимата во Тесалиската Рамнина – толку далеку одат – враќајќи се
во летото во своите планински домови. Не се сите организирани во села, како
што е случајот со другите народности во Македонија. Секое од бугарските села
околу Касторија, на пример, си има по четири или пет влашки куќи. Живеат
одвоено и ретко стапуваат во мешовити бракови со Словените, и се
придржуваат до некоја традиција за древна супериорност, која ги учи да ги
мразат поновите народности. Колку што се питом народ, тие се истовремено и
тврдоглаво упорни. Едно семејство може да биде расфрлено помеѓу Руманија и
Тесалија, но тие никогаш не престануваат да се означуваат како Власи; а
жените се движат меѓу своите бугарски сосетки, држејќи се до своите
морнарскосини носии, кои укажуваат повеќе на Норвешка одошто на
Балканот. Тие се меанџиите и шпедитерите на Македонија.
2.

Местото на Власите во македонската економија

Додека номадскиот сточарски Влав има лошо реноме, шпедитерот (кираџија)
е синоним за чесност. Нивните чергарски навики и меѓународна
распространетост се чини ги предодредиле Власите за оваа професија. Малку
по малку, како што го развивале својот занает, нивните планински гнезда,
соодветни за козји стаи, станале трговски центри, и не е мал доказ за нивниот
трговски гениј што Клисура, на пример, издигната високо на стрмната падина
на пуста планина, со своите улици – прости скали исечени во карпата,
магистралните патишта и мачните спирали, станала град на дуќани и пазари,
со два пазарни дена во неделата. Железничката пруга, верувам, извесно го
намалила прометот на влашките курири. Постарите крушевчани и клисурци
се сеќаваат на времето кога два карвани годишно оделе од нивното село до
Виена, и назад носеле сѐ што ѝ треба на Македонија од Западот. Но, ова било
пред баронот Хирш да го подмити Константинопол за да му дозволи да ја
изгради неговата пруга. Сега Клисура има чувство на град што се распаѓа, што
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сонува меѓу секојдневните магли и ретките сончеви мигови за својата мината
слава. Половина од нејзините куќи се празни, а нивната архитектура, солидна,
пространа и со некаква почетна тенденција кон орнаментирање, говори за
поголема трговија одошто онаа што опстојува денес. Нејзините комотни
дуќанџии, седнати удобно на своите купишта перници опкружени со цврстите
ѕидови што им пркосат на непрестајните планински дождови, ќе ви кажат
дека кога тие биле деца, Клисура била вториот град во Македонија, едвај
засенета од Салоника. Во тие славни денови дури имало семејства што
поседувале клавири и имале германски дадијарки! Писодери има
поромантична историја со славно минато. Тоа е релативно современо на
неговата сегашна локација, затоа што датира од втората деценија на
минатиот век, кога неговите предци, бегајќи од тиранијата на Али Паша,
нашле прибежиште меѓу овие суви и непристапни карпи, на кои никоја
алчност нема да им завиди. Прашајте го просечниот Влав зошто неговите луѓе
ги кренале своите домови во овие непожелни локалитети, и тој ќе ви
одговори со искреност што е елоквентна за балкански услови: „Па, се разбира,
од страв“. „Apo Phovon“ е монотониот одговор на толку многу прашања во
Македонија. „Зајакот е кревок, но живее меѓу камењата.“ Жителите на
Писодери потекнуваат од Мошополис [Москополе], една од оние
полунезависни и релативно цивилизирани христијански заедници во
Албанија, која ја зачувала својата хеленска култура во планините сѐ додека
Али Паша не ја разбил. Мошополис бил уништен, но неговите жители
избегале живи. Половина од нив се населиле во Писодери, другата половина
избегале дури во Призренд, каде што до ден-денешен сѐ уште го одржуваат
својот идентитет и својата традиција. Мошополис бил страстен центар на
идеолошкото раздвижување што му претходело на грчкото востание. Станал
центар на културата кога учените Грци од Константинопол нашле засолниште
во него откако Турците го освоиле градот. Во своите славни дни имал
население од преку шеесет илјади души. Се гордеел со прочуено училиште,
јавна библиотека и печатница, а меѓу богатствата на влашката колонија во
Призрен сѐ уште може да се најде мала резерва од книгите што биле издадени
од неа. Имам видено во Корица [Корча] прекрасен витраж изработен во
Мошополис. Реликти како овие, кои се среќаваат во заднината на празните
куќи и на распаднатите улици, го наведуваат човекот да се посомнева дека, и
покрај железниците и реформите, Македонија, всушност, назадувала
цивилизациски за време на изминатиот век. Во Салоника има печатници што
издаваат полуофицијални весници на француски за еврејската публика под
турска цензура, дури има и рачна преса во Монастир, која печати разгледници
на пет или шест јазици. Но, во цела Македонија нема печатница што издава
книги. Денес Турчинот е посилен одошто бил во 1820 година, а сложената
машинерија на парализа и задушување, која тој ја нарекува влада, се
организирала себеси со помош на телеграфот во пробивачки и сеприсутен
систем.
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3.

Влашкиот јазик

Потеклото на Власите е еден од оние проблеми на балканската етнографија
што изгледа очајно и матно, главно бидејќи научниците што го истражуваат се
приврзаници на некоја од националистичките тези. Никој друг балкански
народ не е толку широко распространет како Власите. Тие се руски поданици
во Бесарабија, австроунгарски во Трансилванија и Русинија. Тие оформуваат
независно кралство под националното име Руманија во двете дунавски
покраини Молдавија и Влашка. Тие сочинуваат разумен процент од
населенијата на Сервија и Бугарија. Во Македонија тие се ’рбетот на
хеленистичката фракција. Во самата Грција, и особено во Тесалија, тие се
бројни и влијателни. Се наоѓаат и во Далмација и во Босна, а под името
Морлаци (Мавро-Власи, т.е. Нигри Латини) служеле во армиите на
Венецијанската Република. Нивниот јазик, и покрај дијалектните варијации,
како производ на разновидноста на туѓите влијанија на кои се изложени,
задава значителен идентитет. Нивните навики и обичаи се исто така слични, а
дури и австриските Руманци биле, како и нивните јужни браќа, сточарски
народ со истата срамежлива склоност кон планинските живеалишта.
Влашкиот јазик е еднакво автентично латински како и сите други романски
јазици на Западот, додека фонетски има претрпено помалку драстични
измени. Но, влашкиот е латински јазик отсечен од латинската култура. Додека
другите романски јазици постојано се збогатуваат преку директното
изучување на оригиналниот јазик, Власите живеат во изолација, влечејќи
културни влијанија од Источната црква и од грчката литература. Се вели дека
во северниот говор на Руманското Кралство позајмените зборови од
словенско потекло се помногубројни од латинските, но таквата пресметка
дава погрешна слика, бидејќи латинските зборови се оние што се во најчеста
употреба. Влашкиот јазик, како што денес се зборува во македонските села, не
е многу повеќе од жаргон за домашна употреба. Неговиот речник ги има
изгубено сите траги на култура. Кога Влавот има потреба од некој збор, што
налага нешто повеќе од најпрост ментален напор, тој се свртува кон грчкиот
јазик. Доколку тој има потреба да се изрази со некаква сликовитост или
прецизност, мора да го подмачкува својот говор со грчки придавки. Имињата
на сите современи работи и на сите апстракции се исто така грчки, а доколку
не е учен човек, тогаш не ја знае латинската азбука.
4.

Историјата на Власите

Билансот на доказите укажува дека пред шестиот век Македонија веќе го
загубила својот хеленски фурнир. Сред постојаните напади на варварите,
делот од автохтоното тракиско и македонско население што опстанал,
несомнено бил оној што се населил околу латинските воени станици и
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колонии, и припојувајќи му се на населението, го прифатиле нивниот јазик. За
време на годишните напади на варварите римскиот елемент сигурно бил
откоренет и разнесен натаму и наваму од страна на варварската поплава. Цели
провинциски колонии биле развлечени низ теренот за време на овие огромни
миграции. На пример, има случај во кој римска колонија од градовите во Јужна
Илирија била одвлечена од Аварите отаде реката Сава. Таму останала
седумдесет години, но востанала и се вратила низ Балканот за да се насели во
внатрешноста близу Салоника69 . До која мера овие колонии биле навистина од
италијанска крв, тешко е да се каже. На пример, знаеме дека колониите на
Трајан во дунавските провинции, на кои Руманците милуваат да се
повикуваат за своето потекло, биле влечени од сите краеви на римскиот свет,
освен од Италија. Првобитно најверојатно тие биле главно сочинети од
Сиријци и Илири, но официјалниот јазик очигледно им бил доволно познат за
да не им попречи да се смешаат во животот на овие колонии, не само на
воените ветерани туку и на нивните жени и слуги и на бегалците што
веројатно им се придружиле. Нивните номадски и сточарски навики
несомнено биле присвоени повеќе од принуда одошто од избор. Тие
единствено можеле да се одржат себеси против Варварите и Словените на
нивните планински врвови, а земјоделскиот живот таму е очигледно
невозможен. За време на нивната борба за опстанок, нивната латинска
цивилизација исчезнала, додека латинскиот јазик опстанал како домашен
говор. Полесно е да се разбере успехот на Власите во одржувањето на нивниот
идентитет доколку се присетиме дека за триста години на средновековието
тие одржале извесна политичка независност во Голема Влахија, која се
протегала не само преку Тесалија туку и преку поголемиот дел на Јужна
Македонија (види поглавје IV, фуснота на стр. 97). Нивните дејствувања во овој
период несомнено им донеле потесна поврзаност со Словените одошто со
Грците. Грчкото влијание, кое делумно ги хеленизирало македонските Власи
денес, не датира пред турскиот поход на Балканот. Не е дело на Византиската
Империја, туку на современата Црква, а изгледа дека зенитот на оваа работа е
постигнат за време на осумнаесеттиот век.
5.

Жените, конзервативната сила на Истокот

Образложението за неуспехот на Грците да ги апсорбираат македонските
Власи и покрај влијанието на нивната црква, нивната трговија и нивните
училишта, треба да се бара, верувам, во позицијата на источната жена. Таа е
конзервативната сила на Истокот, непроменета од генерација во генерација,
просто затоа што таа е речиси целосно необразована. Мажите од влашките
домаќинства се здобиваат со лесно, дури и литературно познавање на грчкиот
јазик, и претпочитаат да го употребуваат во својата меѓусебна комуникација.
69 Види ја статијата на д-р А. Ј. Еванс, „Власите“, во „Енциклопедија Британика“.
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Но, допрва актуелната генерација на жени почна да оди на училиште, а
влашкиот јазик опстојува затоа што тоа е јазикот што децата го учат прв од
своите мајки. Секако, не постои ништо што наликува на ригидноста на
харемскиот систем меѓу источните христијанки, но турското влијание си
имало свој удел во одолговлекувањето на нивната еманципација. Во некои од
подивите градови на северна Албанија, христијанките не смеат да излезат на
улица без превез еднакво непријатен и затворен како муслиманскиот yashmak
[фереџе]. Бугарската селанка не се чувствува како доволно соодветно
облечена доколку устата и брадата не ѝ се покриени со шамијата што ѝ ја
завиткува главата. Во домот нејзиното место е да биде пристојна и кротка. Таа
не седнува на масата доколку е присутен туѓинец. Незиното место за време на
посета е да го почести гостинот со слатко и ракија, но ретко се придружува во
разговорот. Таа во никоја смисла не е компањон на својот сопруг и нема
посебно место како хостеса70. Во поголемите градови, каде што може да се
очекува да се сретне раст на некаква средна класа со европски навики и
прописи, присуството на турското население го овековечува минатото.
Улиците не се сметаат за достојно место за пристојна христијанка. Секогаш
постои можност за насилство и нешто што наликува на изглед за навреда.
Домородните жени соодветно се придржуваат до домот ако е тоа возможно,
бидејќи надворешниот свет е за нивната мечта место каде што турските
војници седат во исчекување да ги малтретираат. Се претпоставува дека
европскиот костум и, над сѐ, европските шапки, ги надразнуваат турските
чувства за непријатен хумор и фанатизам. Имам сретнато млади дами од
денешната генерација кои чуваат прекрасни шапки и капути, бидејќи тоа се
смета за европска мода, во заклучени ковчези, кои им ги покажуваат на
гостите во здодевните попладниња. Но, надвор од нивните куќи со капаци на
прозорците и оградени дворови, тие не се осмелуваат да носат ништо освен
традиционалната носија на својата народност. Дури и во Монастир, каде што
70 Позицијата на жените на Истокот е тема за која странците се склони да донесуваат избрзани

заклучоци. Несомнено, тие секаде се третираат како признаени подреденици на мажите – што е
точно во речиси секој аспект, дури и кога станува збор за физичката убавина, тие несомнено се.
Меѓутоа, ова е позабележливо во земјите што сѐ уште се под турска власт. За време на 1897
година, кога Атина беше преплавена со бегалци од Крит и Тесалија кои беа хранети во јавни кујни,
забележав дека мажите и жените од Тесалија седнуваа да јадат заедно, но Криќаните беа служени
први, а нивните жени јадеа само откако нивните господари беа опслужени. Често се имам
почувствувано огорчен среќавајќи селанско семејство на пат, каде што мажот јава, а жената
пешачи. Но, всушност, ова е производ на некој чуден обичај за женската пристојност, за кој мажите
не можат да се обвинуваат. Две ранети селски девојки си заминаа од нашата болница во Охрида,
излечени, но сѐ уште кревки, и затоа им обезбедивме товарни коњи за превоз. Меѓутоа, ништо не
можеше да ги убеди да се качат да ги јаваат, а нивниот одговор на нашето прашање: „Зошто?“,
просто беше дека тоа би било „неисправно“. Бугарските народни песни од Македонија покажуваат
дека постои нежно и мошне рафинирано чувство кај младите мажи кон жените за време на
периодот на додворување. Нашите селски балади не се секогаш толку пријатни. Бугарските песни
исто така говорат за жената, со чувство на добродушен хумор, како господар на домаќинството.
„Потчинувањето“ на жените, кое странецот го удира како нешто најнепријатно, е главно, прашање
на манири и формалности.
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сите граѓани носат европски облеки, а секој кројач се нарекува себеси
francoraftes, изненадувачки е да се види колку малку од побогатите тамошни
жени се осмелуваат да ги носат своите солунски украси. На панаѓурите, па
дури и во квазиевропските дуќани на главните улици, христијанските жени
ретко се среќаваат, со исклучок на селанките. Пазарувањето се врши од страна
на мажите или од измеќарите, а општествената комуникација едвај ги
надминува соседските гласини. Дури и за Европејките не е достоинствено
ниту безбедно да се осмелуваат на авантура низ градот без придружба на
вооружен албански cavass [гаваз] – но, ова несомнено е барем делумно
производ на желбата да се одржи престижот, затоа што и мажите ретко се
среќаваат сами. Овие обичаи и прописи, кои можеби изгледаат банални, во
суштина имаат длабоко влијание на христијанското општество, па дури и на
политичкиот живот во Македонија. Жените што го живеат овој живот во
изолација, отсечени од односите со светот надвор од кругот на семејството и
соседите од својот пол, неизбежно живеат во минатото и минатото го
одржуваат во живот. Современата трговија, современите училишта,
железнички пруги, како и оние национални движења што ги поврзуваат
мажите од македонските градови со слободниот живот на една или друга
еманципирана држава надвор од границите на турската држава, имаат
незначително влијание врз заостанатиот и осамен живот на домот. Еве, на
пример, една причина зошто за време на вековите, кога образуваните Власи,
Албанци, па дури и Бугари, опиени од грчката култура, зборувале и пишувале
на грчки и се сметале себеси за Грци, жените ги зачувале своите говори и
обичаи. Доколку Грците се изложеле на истата мака да ги образуваат
македонските жени, која ја вложиле во хеленизирањето на мажите, тогаш
целиот Балкански Полуостров денес би бил грчки. Генерација по генерација
овие вештачки Грци на коленото на своите мајки го учеле својот автентичен и
нехеленски јазик. Тие можеби го пизмат како жаргон, можеби не ја знаат
азбуката со која се пишува. Но, и покрај тоа, токму на овој жаргон тие биле
принудени да ги изразуваат своите најинтимни мисли, своите најчовечки
емоции. Потребен бил само надворешен импулс за националистичкиот револт
што жените несвесно го подготвувале, да одекне во секоја клетка на нивните
умови. Задоцнето Грците ја согледуваат својата грешка. Сега се отвораат
гимназии за девојки што се обидуваат да ги хеленизираат Власите од
Монастир и Албанците од Корица. Но, општествените услови на оваа земја
опседната од Турчинот се спротивставени на потфатот. Девојките се мажат
млади и го напуштаат училиштето пред да матурираат. Тие не можат да го
напуштат жаргонот на своите мајки. Грчкиот е за нив јазик на далечен машки
свет надвор од рамките на строго заштитениот дом, а сѐ додека тој свет им е
затворен, неговиот јазик ќе биде излишност, ништо повеќе од елегантен
подвиг. Во извонредното грчко училиште во Монастир посведочив како
влашките девојки се мачат да научат да го толкуваат Ксенофон. Смешните
граматички грешки што ги слушнав во пониските форми беа доволни да
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покажат дека наставниците ги образуваат овие деца на туѓ јазик. Лесно е да се
прави табу од секој влашки збор во рамките на ѕидовите на училниците. Но,
надвор, кога Уранија се расправа со Аспасија околу скршената кукла, таа ги
изразува своите чувства на течен и природен влашки јазик. А, она што е
вистина за Власите, еднакво е вистинито и за Албанците. Познавав богато
трговско семејство во Корица што ги манифестираше неколкуте страти на
хеленизација многу јасно. Мајката беше достоинствена стара дама, која се
облекуваше во домородната носија и не знаеше ниту збор на друг јазик, освен
албанскиот. Синовите, трговци и банкари, зборуваа одлично грчки, кој имаше,
меѓутоа, заостаната и класична нијанса, која тие не би можеле да ја научат од
мајчиното огниште. Ќерките носеа „сукњи и блузи“. Имаа минато низ грчката
гимназија, но тоа било пред неколку години. Денес тие знаат онолку грчки
колку што знае просечна среднокласна Британка француски, и се мошне
срамежливи да се осмелат да се изразуваат на грчки.
6.

Слабеење на грчката врска

Пред дваесет години немаше ништо толку неизбежно, толку речиси
аксиоматично како врската меѓу Власите и грчката кауза. Тие немаа ниту
национална самосвест ниту национални амбиции. Распрскани какви што се,
очигледно е дека било невозможно за нив да сонуваат за влашка држава. Тие
останаа непотресени од бугарскиот иредентизам – впрочем, таа само им го
потврди нивното вкоренето убедување дека Бугарите ѝ припаѓаат на пониска
стапка во животинското царство. За некои хеленизмот беше и страст и
ревност. Тие беа убедени дека се Грци. Ги крштаваа своите деца „Темисоклес“ и
„Пенелопе“. Студираа во Атина и ги подаруваа своите богатства за основање
грчки училишта и грчки болници. Меѓутоа, меѓу обичните Власи оваа
лојалност кон Грција беше повеќе пресметан интерес одошто искрена
приврзаност. Овој распрскан и таинствен народ е по потреба опортунист. Тој
бара да се спои и да се прикрие себеси во некоја поголема организација од
истиот кроток и ненаметлив инстинкт што го принудува да ги гради своите
села високо во планините. Сѐ додека Грците го држеа неспорниот примат меѓу
христијанските народности на Балканскиот Полуостров, очигледно беше дека
во интерес на Власите е да се засолнуваат под грчкото име. Таа е најстарата од
независните држави, таа изрази претензии за враќање на Костантинопол и,
што е можеби најважно од сѐ, таа управуваше со Црквата. Оттука, Власите се
припоија себеси кон Грците, како што Евреите им се припоија на Турците. Но,
неодамнешните незгоди за Грците фрлија извесен сомнеж во мудроста на оваа
врска. Војната во 1897 година не само што ги изложи Грците во Турција на
непријателство на Владата туку и ја покажа безнадежната слабост на грчката
армија. Бугарскиот комитет, од друга страна, е сосема вистинска и присутна
сила, од која никој прагматичен народ со склоност кон кроткост не може да си
дозволи да направи непријател. Дотолку повеќе, зад Комитетот Власите
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можат да ја видат ефикасната бугарска армија и поразителната моќ на Русија.
Впрочем, тие сметаат дека грчката идеја за обнова на Источната Империја на
хеленистичка основа е премногу далечна химера, а поради тоа што Власите се
практични политичари, тие почнуваат да го преиспитуваат своето место во
новооформениот поредок. Помоќната сила има привлечност за влашкиот ум,
која понекогаш наоѓа наивен и искрен израз. „Грција нема армија“, како што
ми рече еден дуќанџија од Клисура, „а Руманија е премногу далеку. Бугарија е
и близу и моќна“. Неволни, на оваа мошне неромантична основа да го
надразнуваат непријателството на Бугарите, кои, сепак, се нивните најдобри
муштерии и, истовремено, господари на опасна тајна организација, која не
покажува милост кон своите непријатели, Власите ја сметаат актуелната
хеленска политика за мачно напрегнување на нивната верност. Лесно е за
грчкиот патријарх во Константинопол и грчките министри во Атина да прават
сојузи со Турците против бугарските „волци“, и да им проповедаат на своите
верници да ги денунцираат и да ги предаваат своите бугарски соседи на
турските власти. Но, изолираните влашки села, како Писодери и Клисура, во
крајната пресметка треба да живеат помеѓу овие „волци“, и тие го сметаат
нивното пријателство за попрофитабилно одошто нивната одмазда. И без да
им придаваме на Власите никакви возвишени или витешки мотиви, кои и
онака не оформуваат некој значителен дел од нивниот карактер, тие
несомнено се „добри соседи“, чија природна љубезност не била поткопана од
„култивираната“ посветеност кон политичките апстракции. Кога бугарските
села околу Клисура беа спалувани од Турците со благослов на грчкиот
владика од Касторија, и помошта на грчка андартска чета, Власите им дадоа
засолниште на обездомените бегалци и вдомија околу две илјади души преку
зимата. Значајно спротивно беше поведението на правите Грци од Касторија,
кои едвај примија дваесетина бугарски бегалци. Друго влашко село, кое ќе го
наречам „Икс“, беше на уште поблиска линија со бунтовниците. Без скрупули ја
снабдуваше четата на Чакаларов со намирници. Дотолку повеќе, тивко се беше
вооружило за секој случај, и ме уверуваше дека има складирано петстотини
пушки на безбедна, но блиска локација. На почетокот на востанието дури
размислуваше и да им се придружи на Бугарите. Но, со својствена влашка
претпазливост причека да види во која насока ќе тргнат работите. Доколку
востанието понудеше изгледи за успех, тогаш, и покрај сите свои грчки
училишта, грчки свештеници и филхеленски традиции, селото ќе ѝ се
придружеше на посилната страна. Но, не чекаа сите Власи. Шеесет души од
збир влашки села близу Монастир навистина им се придружија на четите.
Други од Флорина и Монастир им ги зголемија бројките и, додека грчките
офицери во Атина му ги нудеа своите мечеви на султанот, овие момчиња
маршираа против Турците по тактот на грчката воена музика. Но, и покрај
оваа влашка легија и фактот што Власите Питу Гуле [Гули], кој ги предводеше
крушевските чети, и еден од најдоверливите полковници на Чакаларов, Митре
Влахо, сторија сѐ што можеа да ги разбудат своите сонародници, би било
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грешка да претпоставиме дека некој голем број Власи отворено им се
придружиле на Бугарите. Тоа ќе се случи само тогаш кога Бугарите ќе бидат на
прагот на победата.
7.

Руманската пропаганда

Грчката пропаганда во Македонија е загрозена и од друга страна. Пред
триесет години еден итар хеленизиран Влав од Монастир, Апостоло
Маргарити, своевремен учител во грчкото училиште, ја измисли руманската
пропаганда во Македонија. Сервија, Бугарија и Грција сите имаа свои
упоришта во Македонија. Но, останувајќи незаинтересирана, Руманија на
некој начин се откажа од својата позиција како балканска држава. Несомнено,
Власите никаде не се мнозинство, а Руманија не може да се надева на никакво
враќање на македонската територија. Но, во овие лоши односи, како сроден
народ што го зборува истиот јазик, таа очигледно има начин на кој може да го
направи своето присуство почувствувано. Доколку успее да ги одврзе Власите
од нивната приврзаност кон Грција, таа наеднаш може да се најде со свои
фигури на таблата. Доколку одлучи на приближување со Бугарија, таа ќе може
да повлијае Власите да се префрлат на бугарска страна, а за возврат да бара
прецртување на границите – на пример, бугарската област Силистра. Доколку
е во лоши односи со својот бугарски сосед, таа ќе може да кокетира со Грција,
да говори за заедничкиот интерес на грчките и „латинските“ народи на
Балканот против заедничкиот варварски непријател и, во согласност со тоа, да
ги насочи Власите да им помагаат на своите стари сојузници. Впрочем,
ситуацијата се чини склона на безброј комбинации, секоја од нив со
потенцијал за добивка71. Власите се своевиден пивот во Македонското
прашање. Тие не се многубројни во споредба со Бугарите, ниту во споредба со
Албанците. Но, без нив грчките бројки ќе изгледаат навистина бедно. Северно
од Касторија нема ниту едно единствено грчко село. Само Власите се оние што
на хеленизмот му даваат упориште. Доколку тие се повлечат од сојузот со
Грците, Грција несомнено ќе исчезне од Македонија. Доколку им се придружат
на Бугарите, словенскиот примат ќе биде несомнен и неоспорен. Ваквото
резонирање е атрактивно за Руманија, а Маргарити ги доби паричните
средства што ги бараше. Се отворија румански училишта во сите поважни
влашки центри. Власите беа подмитувани да се декларираат како Руманци, а
свештениците одвреме-навреме почнаа да држат миса на румански. Турците
беа воодушевени. За нив тоа значеше уште еден расцеп меѓу христијаните.
Грците природно се бореа против ова ново движење со своите познати
орудија. Немаше клевета препреувеличена за кутриот Маргарити, а веројатно
и за просечниот левантински авантурист. Самиот патријарх се покажа, како и
71 Влашко-албански сојуз исто така е можност што опширно се дискутира (види поглавје VIII стр.

-- , забелешка).
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вообичаено, повеќе Грк одошто христијанин. Беше отфрлена идејата за
назначување на влашки владика, а малкутемина попови што се осмелија да
држат литургија на румански, итно беа екскомуницирани. Во првата
генерација движењето направи сосема мал напредок. Во училиштата имаше
повеќе учители одошто ученици, а наставата не беше бесплатна. Ниту едно од
поголемите и побогати влашки села не се откажа од хеленизмот, и извесно
време изгледаше дека Грците можат да си дозволат да им се смеат на
Руманците.
Меѓутоа, за време на изминатите две или три години, промената стана
воочлива. Напнатоста во грчката врска не може повеќе да трпи, затоа што
Грција е очигледно слаб заштитник. Руманија го засили својот потфат. Таа сега
двои 600.000 франци годишно за пропагандата во Македонија – сума што ќе
купи многу приврзаници. Отвори конзулат дури во Јанина. Конзулот во
Монастир ја има придобиено симпатијата на Хилми Паша, кој ја гледа
политиката на заслабнување на Грците. Преку влијанието на конзулот, кој
било Влав од скромно потекло може да се надева на вработување во
државната служба, а нема посилен поткуп од тоа. Село по село прифаќа
руманско училиште, а само побогатите центри одолеваат.
Во мај 1905 година влашкото прашање дојде до криза. Валијата на Јанина, кој
беше под грчко влијание, направи акт на насилство против неповредливоста
на руманскиот конзулат и неколкумина школски инспектори. Уследи голем
дипломатски судир, кој заврши со целосна победа за Руманија. Но, впрочем, на
Турција ѝ одговараше да попушти. Власите сега формално се организирани
како посебна народност (милет), со правото да поседуваат официјално
признаени училишта и цркви. Од турска гледна точка, ова само ќе повлијае
кон заслабување на христијаните. Грчката патријаршија протестираше, како
што е тоа случај секој пат кога некоја од балканските народности го извојува
правото да чествува на својот јазик. Единствен производ беше што Власите
беа турнати поблизу до егзархиското јато. Тие знаат дека Бугарите ќе го
почитуваат нивниот јазик и нивниот национален идентитет – Бугарите не се
империјалисти. Убиственото насилство на грчките чети го заврши другото и
Власите, премногу слаби да опстојат сами, сега се сојузници со Бугарите.
8.

Кавгата со Грците

Во годините што следуваат Грција и Руманија несомнено ќе ја продолжат
својата борба за лојалноста на влашките села72. Конфликтот главно се темели
околу црквата – како и сите конфликти на Балканот – и обете страни ќе
покажат грозна тенденција гробиштата да ги претворат во главно бојно поле.
72 За понатамошниот развој на овој судир види поглавје VII, стр. -- , забелешка.
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Нема да почине ниту еден Влав во Монастир без отворена битка меѓу
гркоманите и руманофилите за тоа на кој јазик да се испрати душата на
покојниот до портите на рајот. Грците и католиците никогаш не се бореа
толку жестоко за клучевите на Светиот гроб како што се борат Грците и
Руманците за трупот на мртов Влав. Еден извадок од официјална грчка
публикација73 дава живописна слика за еден од овие судири:
„Влав што ѝ припаѓа на Грчката православна црква починал во
Монастир, а неговиот брат, кој бил придобиен од страна на руманската
пропаганда, благодарение на методите што ни се познати на сите нас,
всушност, се осмелил да организира погреб со румански свештеник кој
не е признаен од патријархот и да му забрани влез на (грчкиот)
пелагониски владика во капелата.
Овој настан жестоко ја вознемирил грчкоправославната комуна во
Монастир и пријателите на покојниот. Очигледно постоела намера да се
создаде преседан што во иднина ќе ѝ дозволи на руманската пропаганда
да си има свои свештеници и да изгради црква во Монастир, спротивно
на каноните на православната црква и јасно изразената волја на
влашкото население. Дотолку повеќе, сомнежите на јавноста беа
потврдени со фактот што споменатата пропаганда гради куќа која
веројатно неслучајно наликува на капела.
Откако грчкиот владика ја извршил својата должност, да го попречи
чествувањето на погребните обреди од страна на непризнаен
свештеник, турските власти го балсамираа трупот и прогласија дека
погребот мора да биде одложен додека не дојдат упатства од
Константинопол.
Но, и покрај оваа објава, тие набргу потоа одлучија да дозволат човекот
да биде погребан од страна на руманскиот свештеник. Добивајќи ја оваа
вест, огорчената маса се упати кон капелата, ја отпрегна колата, го
нападна Пинета, ноторниот зет на Апостоло Маргарити, со неколкумина
проруманци, и одби да ја послуша вооружената полиција, кога им
нареди да се разотидат. Целиот град беше вознемирен, а пазарот беше
затворен цели три часа.
Валијата, воодушевен од решителното поведение на Грците, кои два
јуриша на коњаницата не успеаја да ги распрскаат, испрати телеграма
директно до султанот за да ја изложи пред него тежината на
ситуацијата и да побара упатства. Како одговор валијата доби наредба
да не го предава трупот ниту на Грците ниту на проруманците, туку
73 Bulletin d’Orient, Атина, 1 јули 1904 година.
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погребот да им го довери на месните власти“.
Оваа славна победа за Грција е значителен коментар како за навиките на
грчкиот ум така и за методите на турската влада. Овие Термопилити на
погребната капела се триумфите спрема кои се стреми современиот
хеленизам. Секој детаљ е сатира самиот по себе – неможноста на месните
власти да погребат труп без консултација со Константинопол; извонредниот
детаљ со балсамирањето на кутриот труп во исчекување на задоцнет одговор
од Константинопол; конечниот апел до самиот султан и грубата правда на
одлуката, бидејќи христијаните се караат, да уследи секуларен погреб. Ништо
не може да биде посвојствено турско и ништо не може да биде посвојствено
грчко.
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1.

Касторија и нејзиниот владика

ИМА едно чудно мало место во Македонија што ја заслужува титулата „дом за
загубени каузи“. Касторија е град зафрлен меѓу планини и отсликан во мирно
езеро. Стои среде водите на своето тесно грло, а урнатите капии што го
попречуваат патот до копното и современиот свет служат само како излез за
неспокојните и младите. На запад дискретна завеса од ниски ридови
ненадејно се крева на далечниот брег, двоејќи ја рамнината каде што е
господар Албанецот. На север и исток се наоѓаат планини на чии падини висат
белите словенски села, кои од далечина човек може да помеша со снегот.
Самата Касторија е грчка, островче меѓу немирните бранови на албанските
упади и бугарската побуна. Таа е презирно, целосно грчка, и ги смета за
залудни патнички приказни гласините што говорат за други народности и
варварски народи. Бугарите од соседното село се далечни човекојадци;
Албанците од другата страна на ридот се непознатите племиња на кимерската
темница. На оваа карпа Византиската Империја никогаш не замрела.
Своевремено била место на прогон под источните цезари, а современите
Касторијанци се линиските наследници на патриотите што се бореле против
филиковата кауза. До денешен ден се гордее со своите сто и педесет цркви –
главно аманетни капели изградени од страна на прогонети благородници со
надеж дека провидението ќе им го обезбеди враќањето во царскиот двор.
Секако, има неколкумина Турци во Касторија, но тие се номади и туѓинци што
дошле вчера, а веројатно ќе си заминат утре.
Касторија има турски кајмајкам и голем конак, кој служи како префектура. Но,
губернаторот е безопасен ситен човек, извесен службеник од Константинопол,
странец што не зборува ниту еден од месните јазици. Префектурата е школка
од ѕидови во распаѓање, со огромна дупка над главниот влез. Вистински
губернатор на Касторија е грчкиот владика. Него можете да го видите кој било
ден околу пладне – личен човек во црна мантија, со црна брада, разбранети
локни, налик на биста, како јава по главната улица на неговиот бел коњ од
префектурата до неговата палата на ридот. Тој е оној што ја диктира
политиката на турскиот кајмакам. Една недела пред нашата прва средба, еден
бугарски владика се осмели да се прикраде во градот. Во рок од еден час по
неговиот влез одекнаа камбаните; грчкиот владика на својот јуришен коњ
собираше верници за демонстрација и набргу лутата толпа скандираше за
смрт на натрапникот под прозорецот на куќата во која беше угостен. Неколку
часа подоцна турска придружба го спроведе необмислениот натрапник
надвор од капијата на светиот град и го остави во дивина, населена, како што
кажува гласината, од волци и мечки и Бугари.
Постојат неколку различни начини за справување со Турците. Тука е
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старомодниот англиски метод на заплашување. Потоа бруталниот
неуметнички бугарски метод, кој обилно се ползува од Комитетот – проста,
очигледна уцена. Грчкиот метод е поперфиден. Кога Гркот те корумпира, тој
тоа го прави елегантно. Тој те предизвикува да се чувствуваш како ти да му
правиш услуга кога го прифаќаш неговиот (беден) несоодветен подарок. Тој
ти ласка со великодушност. Тој го скокотка скромниот турски ум со приказни
и анегдоти и течен лесен муабет. Првата квалификација за грчки владика е да
зборува турски со елеганција, а втората е да ги користи црковните пари со
дискреција. Често се вели дека Турчинот го корумпирал Истокот. Но, Гркот е
оној што го корумпирал Турчинот.
Карактерот на владиката истовремено беше одбивен, но и шармантен. На
изненадувањата што ги нудеше им немаше крај. Се сеќавам на нашата прва
средба. Го започнавме разговорот на грчки, но за неколку минути разбравме
дека сме биле на истиот универзитет во Германија, и човекот што го сметав за
Византиец го наметна ликот на берлинец. Образованието е реткост меѓу
грчките владици и сѐ уште немав сретнато меѓу нив некој што зборува
западен јазик. Неговото високопреосвештенство изгледаше на вистински
современ човек. Ова ли е фанатикот што ги прогонувал бугарските селани за
да ги присили да ѝ се придружат на неговата црква? Ова ли е бесниот
партизан што ги организирал своите следбеници да го избркаат
шизматичкиот бугарски владика од градот? Во рок од пет минути тој ме
убедуваше дека е филозоф. За десет дека е слободен мислител. А, имаше
мислења и за психологијата. Го читал Лоце и набргу ја критикувавме етиката
на Вунд. Но, врз мојата глава на ѕидот, на видливо место, висеше фотографија
на гнасна глава, пресечена на вратот, продупена со куршум низ устата, од која
капеше крв. И тогаш се присетив на приказната. Главата му припаѓала на
бугарски војвода. Разбојничка чета најмена од владиката го убила додека
лежел ранет, криејќи се. Приказната понатаму раскажуваше како убијците
потоа го однеле крвавиот трофеј до палатата и како владиката ја
фотографирал и ја платил наградата од педесет златници. И тука, врз мојата
глава, висеше фотографијата. Одеднаш престанавме да дискутираме за
филозофијата на моралноста.
Се сретнавме повторно, овој пат во конакот на турскиот кајмакам, и повторно
една фотографија ми го привлече вниманието. Ги покажуваше турските
власти како стојат во свечени униформи околу турски топ, а меѓу нив,
личниот, видлив, со чувство на господарство и команда, самиот владика. И
тогаш се присетив на уште една приказна, која раскажуваше за тоа како
неговото високопреосвештенство ги испратило своите четници да му бидат
водичи на турскиот аскер во масакр, а го благословило топот што требал да ги
направи пепел бугарските села. И тогаш, под самите уши на кајмакамот и
месниот командант, неговото блаженство почна да говори за предавство – на
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германски. Ме уверуваше дека неговото сојузништво со Турците е само
привремено. Голем ден доаѓал, кога хеленизмот ќе си дошол по своето. Само
било потребно првин да се разбијат Бугарите. Насмевка го обливаше неговото
убаво лице додека ме уверуваше дека донел група Криќани, обучени
планинари, испробани борци, да го извидат теренот и да ги проучат
премините за денот кога тој ќе го развее знамето на бунтот. Не заборавил да
насобере и да складира пушки.
2.

Темелите на грчките претензии за Македонија

За среќа на Грците, меѓу владиците на нејзината црква има само еден Борџија.
Тој е остроумен човек, со неспокојна волја, нервозно и добро сплетено тело, а
сето заедно сочинува исклучителен темперамент. Но, немаше ништо
невообичаено во однос на неговиот став. Македонските Грци се, пред сѐ,
легалисти. Бугаринот просто тврди дека Македонците се Словени. Гркот
зазема повисока позиција. Тој се движи помеѓу апстракции. Тој не зборува за
Грци, туку за хеленизам, не за факти, туку за право. Неговата теза е дека
хеленизмот има право на Македонија и, во таа смисла, во никој случај нема
недостиг на аргументи. Тој, секако, започнува со Александар. Нему не му пречи
што во класичниот период Грците поседувале само неколку изолирани
колонии на македонското приморје. Ја става настрана забелешката дека за
античките Александар и неговите Македонци не биле ништо повеќе од
варвари. Аристотел ја придобил земјата за хеленизмот кога го учел синот на
Филип и оттука Македонија последователно станала своевидно наследство
оставено од стоикот на кралот Јорго. Забележи дека дури и самите Македонци
исчезнале, и Гркот ќе ја смени позицијата. Хеленизмот, кој ја означувал
атиниската култура, сега ја означува Византиската Империја. Но, во
меѓувреме, меѓу Аристотел и Константин, Македонија била повеќе или
помалку романизирана. Во средновековието таа била под власта на
сервијански кралеви, бугарски цареви, па дури и франкиски кралеви, но сѐ
уште нејзиниот легитимен владетел била Византија, а Византија станала
грчка. На ова човек може да одговори дека Византиската Империја, сепак,
пропаднала, и дека таа ја изгубила Македонија на Словените долго пред падот
на Константинопол. Но, повторно се враќа старата еластична апстракција.
„Хеленизмот“ претендира на овие народи, бидејќи тие биле цивилизирани од
страна на „Грчката православна“ црква. Ова е концепција што западниот ум
тешко може да ја сфати. Тоа е како „Римската“ католичка црква да претендира
на поголемиот дел од Европа како наследството на Италија. Да се заокружи
паралелата треба да замислиме не само италијански папа и колеџ на
кардинали во кој преовладуваат Италијанците, туку целосна италијанска
хиерарија. Доколку секој бискуп во Франција и Германија е Италијанец,
доколку официјалниот јазик на Црквата не е латинскиот јазик, туку
италијанскиот, и доколку секој свештеник е политички агент што работи кон
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анектирањето на Франција и Германија кон Италија, тогаш би добиле извесна
аналогија за тоа како стојат работите во Турција навистина. Така било во
деновите кога Турците го освоиле Константинопол, така е сѐ уште денес.
Додека првите султани ја уништиле Византиската Империја, тие глатко ја
толерирале православната црква. Патријархатот се продавал на чести
интервали и за постојано растечка цена на кој било грчки авантурист што
посакувал да ја купи номинацијата. Овој си го враќал влогот преку
продавањето на концесиите на владиките, а тие, пак, сметајќи го залогот како
легитимна инвестиција на својот капитал, понатаму ги оданочувале
епархиите. Од овој систем во Константинопол израснала нова грчка
аристократија, групирана околу Фанарот – името на патријаршиската
престолнина. Несвештените лица ја уживале довербата на Портата и купувале
служби од голем профит и големо влијание. Фанариотите секогаш биле
назначувани да управуваат со Молдавија и Влашка, а обично ги пополнувале и
позициите на драгоман на Портата и драгоман на флотата. Свештените лица
ја експлоатирале Црквата, при што биле решени да ги разбијат Словените и
Руманците со помош на турските власти. Ја укинале Сервијанската
патријаршија во Ипек [Пеќ], и Бугарската патријаршија во Охрида. До
средината на седумнаесеттиот век хиерархијата била чисто грчка, а нивната
моќ незауздана сѐ до раните децении на деветнаесеттиот век, кога грчките
војни за независност ги предизвикале Турците да се посомневаат на верноста
на своите фанариотски државни службеници. Словенските цркви исчезнале
од Македонија и секаде грчките владици, еднакво нетолерантни како и
корумпирани – „слепи усти кои едвај самите знаеја како да држат очарски
стап“ – ја разбиле националната совест, јазикот и интелектуалниот живот на
нивните словенски приврзаници. Како производ на овој процес, Источната
црква е грчка црква. Авторитетот на хеленизмот, што се однесува до Црквата,
лежи во богатството на Фанариотите и корумпираноста на Турците. Но, сепак,
станува збор за празна титула. Грците ја испуштија својата можност. Цели три
века тие ја монополизираа културата на Блискиот Исток. Самите имиња
Словен и Бугарин опстојуваа само како навреди. Словенските азбуки исчезнаа,
дури и словенските библиотеки во старите манастири беа спалени од страна
на грчките владици. Но, додека само тие беа оние со пристап до образование,
богатство или влијание, тие никогаш не се исправија на височината на својата
позиција. Доколку тие ја одиграа својата улога како постари браќа во
цивилизацијата спрема своите словенски приврзаници, под заедничкото
ропство, Балканот денес ќе беше грчки. Нивните мисли беа насочени кон
правата што ги закупуваа и кон профитите што можеби ќе ги оствареа. Не
признаваа никакви должности и како последица Македонија никогаш не беше
хеленизирана. Но, денес, кога бугарскиот револт е завршен факт, и дури и
Власите и Албанците стануваат сѐ понеспокојни под старата нетолерантна
превласт, Грците во ситуацијата гледаат само буна против нивните древни
привилегии; чувството дека нивните профити, нивните прерогативи се
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ставени под прашање, ги заслепува пред најочигледните факти и ги
зацврстува етничките конфликти во нешто поголемо од национална кавга.
Станува збор за револт на селанство против привилегираната аристократија,
како и за судир меѓу две натпреварувачки народности. За грчките владици
Македонците се Грци затоа што тие се по право вазали на патријархот.
Навистина, тие во моментов се во процес на шизма, но шизмата е прекршок
против рационалниот ред на космосот. Гркот никогаш нема да си дозволи
Бугарите да ги смета за народ со исти права и следувања како неговите. Тие се
просто екскомуницирани шизмати чијашто непослушност мора да биде
казнета со сите достапни средства. Неоспорниот факт дека тие не се Грци, кои
дури не го зборуваат грчкиот јазик, воопшто не го вознемирува. Владиката на
Флорина, кога сака да одржи литургија или проповед за своите приврзаници
во катедралата, обврзан е да проповеда на турски. Тие сите се Бугари:
неколкумина знаат грчки, но повеќето се принудени да научат извесна доза
турски. А, сепак, Флорина фигурира во грчката мечта и во грчките статистики
како грчки град. Таа му припаѓа на „хеленизмот“ – хеленизам што се изразува
себеси на дијалектот на азијатската тиранија.
Има уште еден развој на грчката теорија што заслужува внимание. Политички,
теоријата е солидна, но размерот на нејзината апликација не е опширен.
Никогаш ја немам слушнато на Истокот: таа им припаѓа на неколкумина
култивирани Грци населени во Париз, кои паднале под влијанието на
радикалните филхелени како г. Клеменсо. Станува збор за адаптација на
идеалистичкиот национализам на Мазини. Народноста, според оваа теорија, е
проста измислица на псевдонауката, а јазикот е случајност. Човек може да
зборува на кој сака дијалект, а истовремено да поседува „грчко срце“.
Антрополозите може да измислуваат какви сакаат класификации за неговиот
череп; доколку „хеленизмот“ е неговата витална сила, зарем е важно како
изгледа неговото лице? Жителите на Алсас може да се Германци по народност
и да зборуваат германски жаргон во своите домови, но, според либералното
гледиште кон националноста, тие се Французи. Националноста, накратко, е
духовен, а не етнолошки факт; таа лежи на заеднички идеали, заедничка
историја, заеднички стремежи во минатото и заеднички амбиции за иднината;
нејзиниот тест не е ниту народноста ниту јазикот, туку согласноста. Што се
однесува до мене, јас срдечно се согласувам, но не ја гледам апликацијата. Како
прво, јас се сомневам дека „хеленизмот“ на македонскиот Словен, кој не знае
ниту збор од грчкиот јазик, воопшто значи нешто. Што е содржината на
неговиот идеал, каде се заедничките традиции и аспирации што се неопходни
за теоријата на Мазини? Случајот со Власите од Монастир е нешто друго; тие
интелектуално се Грци, без разлика на тоа кој јазик зборуваат дома; меѓутоа,
за жал, нивната бројност е релативно незначителна. Човек можеби може да
признае дека влашко, па дури и словенско село, без разлика на тоа колку е
ниско нивото на нивната култура и познавањето на грчкиот јазик, од
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политички причини треба да се брои како грчко, под услов нивната
наклонетост кон грчката национална пропаганда (што во практиката значи
на патријаршиската црква) е постојана и доброволна. Но, колку села северно
од Касторија и Водена [Воден] можат да се вбројат тука? Влашките села
минуваат низ транзициска етапа и, доколку се ослободат од духовниот
тероризам на грчката црква, која ги држи под закана од екскомуникација, и
физичкиот тероризам на грчките банди, кои ги убиваат нивните
благородници и учители, можно е, но во никој случај не е сигурно, дека
повеќето од нив би се декларирале како Руманци. Што се однесува до
повеќето словенски села кои сѐ уште се патријаршистички, сметам дека
стисокот на грчката пропаганда е уште послаб. Тие ја менуваат својата
лојалност од година в година, зависно од тоа која страна ја сметаат за
поголема опасност грчките владици или бугарскиот Комитет. Што се
однесува до вистинска грчка фракција меѓу селаните, таа е главно сочинета од
побогатите селани – свештениците, лихварите, дуќанџиите и анџиите – но,
дури и овие се „Грци“ само поради постојната антанта меѓу Турците и Грците,
која им овозможува привилегии кај властите. Со грчка банда и енергичен
владика зад нив, тие можат да успеат во моментов да ги задржат повеќето
селани од одредени села во грчкото стадо. Но, мој впечаток е дека
подемократското бугарско движење ја има вистинската симпатија на голем
број од овие селани, кои се „Грци“ чисто од страв или од калкулација. Под
неутралната европска контрола што ја реформираше турската
администрација и ги сузби бандите, верувам дека плебисцит ќе покаже дека
дури и во областите на Водена, Мокриово и Серес [Сер], каде што грчкото
влијание сѐ уште е силно меѓу Словените, огромно мнозинство од селаните би
претпочитало да се изјаснат како Бугари наместо Грци. Либералната теорија
на Мазини за националноста може да се примени на Балканот само откако ќе
бидат воспоставени либерални услови.
3.

„Бугарофони Грци“

Црковните претензии на Грците се самите по себе апсурдни, но тие не треба
да се отфрлат како смешка. Тие воведоа дивјаштво во односите меѓу
официјалниот „хеленизам“ и бугарското селанство, кое произведува нешто
повеќе од комедија. Рано во зимата, која му уследи на македонското востание,
стана очигледно дека епидемијата може да се покаже како посмртоносна за
обездомените селани одошто гладот или Турците, а згора на тоа, имаше и
ранети жени и деца што требаше да се згрижат. Беше пожелно да се обезбеди
некаква болница за нивна полза во Монастир. Точно е дека има две турски
болници, една цивилна и една воена, но просечниот селанин попрво ќе умре
одошто да им го довери ним својот живот. Исто така, има една грчка болница,
која е пространа и под добра управа. Кога разбрав дека двата горни ката на
болницата се празни, помислив дека, доколку Британскиот хуманитарен фонд
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ги покрие трошоците, Грците можеби ќе се согласат да ги издвојат овие
празни простории за да се згрижат Бугарите. Соодветно, отидов кај
крушевскиот владика, кој тогаш беше вршител на должноста битолски
митрополит, да му ја предложам идејата. На вратата стоеше еден свештеник и
јас, во својата невиност, го прашав на грчки дали е владиката внатре. Тој ме
погледна бледо и ми одговори на бугарски: „Nesnam Girkski“ („Не знам грчки“).
Претпоставувам дека тој официјално во јазикот на контроверзијата би бил
познат како „бугарофон Грк“. Горе владиката беше седнат на својот раскошен
престол, опкружен со несвештени лица, во просторија која очигледно беше
сала за состаноци. Владиката беше постар човек, крупен и величествен, со
солидно, удобно, неинтелигентно достоинство, кое сугерираше на светиот
печат. Му го изнесов предлогот, кој како да му го одзеде здивот на човекот, и
тогаш продолжи со следниов дијалог:
Владиката: „Такво нешто е апсолутно невозможно. Нашата болница е само за
Грци.“
Јас: „Тоа ме изненадува, Ваше високопреосвештенство. Ми беше речено дека
гавазот на англискиот конзул моментално е пациент. Тој е албански
муслиман.“
Владиката: „Можеби. Можеби. Не знам. Можно е да прифаќаме Европејци или
католици, па дури и Турци, како платежни пациенти, но никогаш Бугари – во
никој случај Бугари.“
Јас: „Може ли да прашам зошто?“
Владиката: „Тие се наши непријатели.“
Одговорот на владиката беше толку искрен, толку примитивен, што се најдов
принуден да прашам дали неговата болница е христијанска или паганска
институција, кога господинот што седеше до него ја сврте непријатната
дискусија изнесувајќи ја зачудувачката констатација дека нема Бугари. Има
само „бугарофони Грци“. Запрашав како се случило тие да зборуваат бугарски.
Тогаш, речиси во хор, владиката и несвештените лица пристапија кон
изнесување на теорија што може да се најде дури и во делата на извесни грчки
антрополози, кои тврдат дека пишуваат во својство на академици и
историчари. Во прво време, вели теоријата, населението на Македонија било
хеленско, но извојувало толку многу победи врз Словените и зело толку многу
заробеници, што се појавиле лингвистички тешкотии. Словените тогаш, како
и сега, биле ноторно глупави и не можеле да го научат грчкиот јазик, па затоа
Грците биле принудени да го научат словенскиот за да можат да им даваат
наредби на своите слуги. Малку по малку, тие го заборавиле својот мајчин
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јазик, и се родил производот – „бугарофони Грци“ од современа Македонија74.
„Добро“, реков јас, „доколку овие луѓе навистина се ваши браќа, зошто тогаш
се двоумите да ги примите во вашата болница?“
Владиката: „Тие се криминалци.“
Јас: „Како, Ваше високопреосвештенство?“
Владиката: „Тие ги запоседнаа нашите цркви, ги избркаа нашите свештеници,
па дури ги избришаа и грчките записи од ѕидовите.“
Јас: „Но, на крајот на краиштата, претпоставувам дека овие цркви се изградени
со парите и трудот на овие исти селани?“
Владиката: „Тие му припаѓаат на патријархот“.
Јас: „Можеби мажите сториле непристојни дела, но сигурно нема да ги одбиете
жените и децата?“
Владиката: „Попрво би претпочитал сите тие да умрат одошто да примам
еден од нив во болницата. Ќе ги примам сите – само доколку го прифатат
патријархот.“
Не беше тоа изразување религиозен фанатизам. Тоа беше гласот на лишениот
артистократ, изгонетиот легалист.
4.

Што е хеленизмот?

Просечниот Грк или хеленизираниот Влав од Македонија, кој тврди дека е
убеден дека целото население на Македонија е грчко, несомнено е во голема
мера жртва на своите секојдневни впечатоци. Тој живее во град што е
претежно хеленизиран. Тој никогаш не оди во внатрешноста. Не ги познава
селата ниту селаните. Но, дури и подобро образованиот и поумерен Грк, кој
74 Оваа теорија, дури и да има фактичка основа, очигледно е самопоразителна. Бидејќи, дури и

земјопоседничката грчка аристократија да го научила словенскиот јазик за да им угоди на своите
крепосници и аргати, очигледниот заклучок е дека Словените биле во мнозинство. Меѓутоа, нема
фактичка основа за оваа теорија. Современиот Грк нема тешкотија да зборува три или четири
јазици одеднаш. Тој не би го заборавил мајчиниот јазик дури и да бил принуден да го научи
словенскиот. Дотолку повеќе што за време на турскиот поход западна Македонија била под
сервијанско раководство, додека земјопоседничките благородници биле Словени. Тогаш, како и
сега, Грците веројатно биле ограничени на неколку утврдени центри како Мелник (Меленикон).
Мелник, иако е целосно опколен со агресивно бугарско рурално население, е еден од
најпрепознатливите хеленски центри на целиот Исток. Скриен во провалија на планинска падина,
Мелник не се подал на времето, на Бугарите, ниту на Турците. Сѐ уште е византиски град. Неговото
население до пред некоја година беше ригидно поделено на плебејци и патрици, кои не склопуваа
мешани бракови и речиси немаа никакви општествени контакти. Меѓу патриците сѐ уште можат да
се најдат имиња како Ласкарис, Комненос и Палеологос. Доколку некогаш воопшто имало грчко
население во внатрешноста на Македонија, нема причина зошто тоа не би било помалку успешно
во зачувувањето на својот византиски карактер одошто колонијата во Мелник. Тамошните услови –
изолација, оддалеченост од морето, туѓинци соседи – изгледаат доволно неблагонаклони.
Опстанокот на грчкиот карактер на мелничката колонија укажува дека немало што друго грчко да
опстане во внатрешноста на Македонија.
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признава дека Македонците се Словени, има претензија во името на Грција на
повеќе територија одошто нејзините синови вистински населуваат, „во
признание на цивилизирачката мисија на хеленизмот“. Морам да признам
дека ми е тешко да разберам што значи хеленизмот во овој однос. Кој е
конкретниот став што го обележува? Која е пораката што современите Хелени
се мачат да им ја пренесат на Македонија? Која е доктрината на љубезност и
просветленост што ги тера да се борат за правото да ги погребуваат Власите
или да ги апстрахираат Бугарите од своите болници? Црквата е
најпроминентиот белег на хеленизмот и се чини дека е еднакво оддалечена од
стариот хеленски дух како што е од примитивното христијанство. Дотолку
повеќе што по ништо не се разликува од руската, сервијанската или од
бугарската црква. Ниту, пак, има нешто хеленско во грчките политички
идеали на кои се заснова Грција – напротив, тоа се идеалите на Француската
револуција, а мајката на Булето [парламент] не е атинската демократија, туку
британската теорија на уставна монархија и претставничка влада. А, покрај
тоа, истиот дух на демократија е инкарниран мошне верно во Бугарија. Би
било тешко да се пронајде во современите Грци трага од древниот уметнички
дух. Домашната архитектура е несомнено невозможен луксуз во Турција,
бидејќи човекот што е доволно смел да изгради импозантна куќа, само би
поканил изнуди и репресии. Но, ништо не ги спречува Грците да градат
прекрасни цркви, доколку само го поседуваа инстинктот и вкусот.
Импозантни, па дури и скапи цркви се наоѓаат; како што е, на пример,
катедралата во Корица [Корча], но таа е вулгарна до краен степен. Во Атина
има амбициозни нови згради, но нивните архитекти се Германци.
Популарните литографи, колорните принтови од последната војна,
илустрираните весници во Атина, сите тие припаѓаат на ниво на перцепција
надмината од најсиромашното европско село. Со музиката е уште полошо.
Народниот манир на пеење е монотон фалсет, неописливо тмурен и
неискажливо немелодочен. Црковната музика не е ништо повеќе развиена
или помалку мачна за увото, но секој оној што ја имал среќата да слушне хор
на руската морнарица како ја пее истата православна литургија, како што јас
имав можност на Крит, знае какви се нејзините уметнички можности во
рацете на словенските варвари. Меѓутоа, кога се поставува прашањето дали
современиот „хеленизам“ вклучува посвета на литературата, многу потешко е
да се даде дефинитивен одговор. Несомнено е дека Грците од Македонија не се
народ што чита, но истовремено, треба да се напомене дека под турската
власт тешко се доаѓа до книги. Турската цензура ги исклучува не само сите
книги што содржат слог што може да се протолкува како критика на
отоманските институции или на муслиманската религија туку таа во принцип
ја забранува и секоја книга што може да сугерира побуна против кој било
воспоставен поредок или признаена црква. Данте е забранет, „Пенсе“ на
Паскал е на црната листа, а примерокот од „Les Misérables“, што во еден наврат
се обидов да прошверцувам, беше безмилосно запленет – но, морам да
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признам дека е можно насловот да го навел цариникот да се посомнева дека
станува збор за трактат за состојбата на Македонците. Таков систем, како што
еден грчки книжар од Монастир наивно ми објасни, е „премногу
обесхрабрувачки за занаетот“. А, производот е тоа што ретко се продава
нешто, освен школски учебници и најдолен вид француски булеварски роман
– зашто моралната корупција се чини е единствениот литературен увоз што го
одобрува цензурата. Но, сепак, успеав да најдам во неговата книжарница
примерок од „Ловечки записи“ од Тургењев (на француски), „Кандид“ од
Волтер и „Дијалози“ од Луцијан. (Очигледно има извесни пропусти во
теолошката тараба на цензорите.) Несомнено постоела публика за овие книги
дури и во Монастир. Но, можеби најзначајното нешто во однос на оваа
книжарница беше тоа што, додека содржеше значително количество такви
книги и незаменлива колекција граматики и прирачници за странски јазици,
кои се од полза на идните емигранти за Америка, Австрија и за Руманија,
речиси немаше ништо на современ грчки јазик со исклучок на календари,
катехизми и учебници. Книжарот ми објасни дека не се осмелувал да увезе
ниту грчки романи, додека, нормално, сите атински списанија и весници – со
исклучок на невините листови отпечатени под будното око на цензорите во
Смирна [Измир] – се сметаат за контрабанда. Под такви околности тешко е да
се критикуваат достигнувањата на хеленизмот како цивилизирачки агент во
Турција. Но, несомнено е значајно за националното поведение што, додека
бугарските училишта се модерни институции посветени на науката,
трговијата и современите јазици, грчките гимназии претпочитаат чисто
литературна наставна програма. Главниот предмет на наука е античкиот
грчки јазик и не е невообичаено да се сретне чиновник или провинциски
адвокат кој може да изрецитира три или четири драми, говор или два од
Демостен и половина „Одисеја“.
Тоа што народ кој живее под такви неподносливи услови, изложен на
бруталноста на турската власт и внатрешни судири, дотолку повеќе, надарен
со остар инстинкт за трговија, во своите училишта се покажува толку
непрактичен, сугерира на ретка интелектуална посветеност и воздигнатост.
Нељубезен критичар може да ги анализира мотивите што придонесуваат за
овој избор на студии и да пронајде меѓу нив истакната извесна национална
вообразеност, која во величественоста на литературата од минатото гледа
оправдание за преувеличените претензии од денешницата. Но, чувството дека
зад нив стои своевиден сведок на нивното наследство и мечтата што го
одржува во живот ова величествено минато е достоен и извонреден стимул.
Без него не би се остварила хеленската преродбата од минатиот век ниту, пак,
би се случила војната за независност. Ова чувство лежи во коренот на оној
дрзок и посветен патриотизам, кој е најсилната страст за типичниот Грк. Од
друга страна, ова постојано нагласување на особеното и ексклузивно минато
на грчката народност е темел на нивниот преовладувачки шовинизам. Гркот
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што ја учел класиката смета дека нему природно му следува да го мрази својот
сосед „варварин“ – Бугаринот. Во меѓувреме варваринот трудољубиво и
макотрпно се изменил себеси во современ Европеец. Студирал економија или
можеби природни науки во Женева, додека во однос на литературата површно
пролистување низ руска граматика е доволна да му даде поглед во една од
најдобрите и најхумани современи литератури. Што се однесува до мене, јас
сум доволно голем вандал да сметам дека е Толстој подобро влијание од
Демостен.
5.

Вулгарен (народен) и литературен грчки

Грците, доколку беа лишени од еден фатален хендикеп, веројатно ќе беа
литературен народ. Тие се, пред сѐ, имагинативни луѓе. Имаат брзи
инстинкти, живописни перцепции и течен говор. Тие размислуваат со
хипербола, нагласување на литературата и имаат страст за самоизразување.
Исклучително се свесни за јазикот и со леснотија го разбираат концептот за
стил. Но, оваа нација на лингвисти, наследници на говорот на Атика, сѐ уште
нема јазик на кој може да се изрази. Односно, поточно, има два јазика. Прво, го
има популарниот грчки јазик на секојдневјето, румеичкиот јазик на Левантот.
Тоа е живописен говор, полн со жизнени поговорки, разбирливи изреки и
фрази што издаваат остроумен хумор и пргава оригинална моќ за опсервација.
Структурата му е лабава, проста и аналитичка. Речникот му е обемен и многу
понеоптоварен со туѓи зборови одошто кој било друг современ јазик, иако,
секако, преку италијанските, влашките или преку турските корени ја издава
превртливоста на народот што го говори. Се разликува од античкиот грчки
јазик како што италијанскиот се разликува од латинскиот. Народниот грчки
јазик е јазик со сопствен карактер и историја, кој се развил како живо,
органско битие, со свој гениј и свои правила. Има литература, можеби не од
изненадувачка моќ или убавина, но сепак, обземена со карактер и
индивидуалност. Народните песни на островите, како и револуционерните
песни на клефтите и арматите, ја отсликуваат едноставноста, искреноста и
вигорот, живописните, динамични животи на луѓето што направија држава од
Грција. Тие зборуваа како што пееја, со колоритни зборови, полни со значење,
со емотивно ехо наследено од древните и страст за нивниот дневен опстанок.
Рамо до рамо со овој слободен, природен јазик, има израснато вештачки
литературен јазик. Овој јазик е наследник на крутиот пишан жаргон на
византиските учени и ѝ го должи својот сегашен авторитет на пропагандата
на двајца големи патриоти, кои ја подготвија литературната преродба што ѝ
претходеше на војната за независност. Додека клефтите пееја кон победата со
нивните полупростачки, полухеројски балади на румеички, кораиски и
регаиски, прогонениците во Париз и Виена компонираа сложени литературни
и политички трактати на псевдокласичен дијалект, кој тие го измислија. Во
славното минато тие ја најдоа инспирацијата за револт и се нафатија, заедно
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со грчката слобода, да оживеат поднослива имитација на стариот грчки јазик.
Творците сметале дека е патриотски да се отстранат зборовите позајмени од
Венецијанците или од Турците. Сметале дека било варварски да се користат
аналитички форми од румеичката морфологија и лабавата конструкција на
румејска синтакса. Движењето што се повика на потентни зборови како
достоинство, патриотизам и славно минато, имаше брз успех. Производ е тоа
што сега има еден јазик за секојдневна употреба и лирска поезија и друг за
книги, весници, реклами и формални говори. Разликата не е онаа меѓу
пишаниот јазик и говорот, која се среќава во сите држави. Сите ние ползуваме
мошне поучен и периодички стил во пишувањето, избегнуваме одредени
вулгаризми или неологизми, и без страв од педантност користиме поголем
избор зборови. Разликата меѓу румејскиот и грчкиот е разлика во
вокабуларот, морфологијата, синтаксата, па дури и во фонетиката.
Ресторанското мени ви нуди

и

со

ad lib., но

гостинот нарачува
,
и
(бело вино, црно вино и
леб), а доколку некој случајно се повика на испечатените називи, келнерот ќе
смета дека гостинот се шегува. Во една пригода требаше да испратам
телеграма во кој ги употребив зборовите
(нова куќа). Никој
нормален Грк во својот говор не би употребил друга комбинација на зборови
да ја опише истата мисла. Но, чиновникот протестираше. Сигурно сум мислел
. А, кога јас се побунив дека сакам да испратам телеграма не на
древен, туку на современ грчки јазик, тој возврати дека кога би бил на
училиште, би бил истепан на првиот прекршок при писмената употреба на
, а избркан на вториот. Но, и покрај странското потекло, ниту тој ниту кој
било жив во Грција никогаш не би ни сонувал во својот секојдневен говор да
употреби кој било друг збор освен
(hospitium). Тоа е називот што детето
го користи за својот дом пред да биде научено дека древните имале друг збор.
Нути еден селанин и ретко која жена знаат што значи
. Првиот збор ги
има сите асоцијации на мајчиниот јазик; другиот, иако е хеленски, е туѓ и
непознат, безличен како алгебарски симбол. За литературата, забраната на
првиот збор е катастрофална. Таа значи дека литературата нема на
располагање збор што побудува емотивно ехо. Тоа би било исто како ние да го
избришеме зборот „дом“ од сета наша поезија и да го замениме со
„резиденција“. Прашањето за морфологијата е уште посериозна работа.
Румејскиот е јазик што ретко користи интонации. Целосно го има изгубено
дативот, а тежнее и кон отстранување на генитивот, а повеќето односи ги
изразува со предлог, за уредување на акузативот. Разбојникот во баладата за
шеесетте аги
(им ги изгорев селата). Современиот
пурист ќе напише
или дури
, што, како што г. Псичари уредно вели,
е еднакво тешко како Французин да се обиде да го подобри J'ai brulé leur
villages [„Ги изгорев селата“] пишувајќи illorum villages [„Им донесов огин на
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селата“]. Најлошо од сѐ е тоа што нема јасно разбирање за тоа до каде ќе оди
овој процес на „прочистување“. Секој човек е своја сопствена академија, така
што, додека румејскиот има еден јасен начин за изразување на едноставна
мисла, пуристите не се согласни на крутата формула што треба да го замени75.
Единственото сигурно правило во пишувањето на грчки е човекот никогаш да
не се изразува природно. Колку поблизу тој може да дојде до древниот јазик,
толку подобар писател е, а секоја ексцентричност во граматиката се претвора
во стилска убавина. Единствениот канон на грчкиот стил е да не се пишува
како што зборуваат обичните луѓе; и, наместо да се бара елеганција во
разбирливи зборови, пуристите ја наоѓаат во стари поими; наместо да се цели
кон достоинството на прекрасниот ритам, или во фразите што отелотворуваат
некоја свежа перцепција или оригинална мисла, тие го бараат во закоравени и
позајмени архаизми. Впрочем, процесот на заживување, не толку на јазикот на
Атика колку на Византија, има отидено толку далеку што човек се чуди зошто
не оди уште подалеку. Атинскиот владика своевремено напиша своевиден
пастирски циркулар до весниците каде што укажуваше дека, доколку
заживуваат по еден древен збор секој ден, во рок од две или три години
нивниот речник ќе биде целосно атички. Но, некако здравиот разум на луѓето
се чини ненаклонет кон еден ваков конечен потфат. Резултатот на оваа
педантност врз литературата е предвидливо жалосен. Литературата што
користи јазик на кој ниту еден вистински човек нема изразено човечка
емоција, е осудена на бесплодност и неискреност. Гете преведе одредени
румејски балади, но кој би се нафатил да го стори тоа за грчките поети и
новелисти на денешницата? Културниот јазик е веќе толку туѓ јазик што
образуваните Грци сѐ повеќе се склони да го прифатат францускиот како за
разговор така и за пишување. Францускиот, барем, е природен јазик, што не е
ставен на милоста на педантни луѓе и патриоти.
Секако, има реакција против сета оваа будалаштина, но се развива бавно,
бидејќи против себе ги има не само официјалните авторитети од црквата,
училиштата и универзитетите туку и од инстинктивната суетност на луѓето.
Грците што се обиделе да пишуваат на популарниот јазик, главно живеат во
туѓина – г. Псичари во Париз, господата Палис и Микаелидес („А. Ефталиотес“)
во Ливерпул. Тие се облиени со укори дека се лоши патриоти и неписмени
вулгарници. Преводот на Евангелието на г. Палис на румејски дури доведе до
крвави немири во Атина, а тогашниот министер беше избркан од неговата
функција поради тоа што се осмелил да ја сузбива патриотската толпа. Сега
има една група младинци, кои се впуштаат во авантурата да го користат
својот природен јазик и, доколку еден од нив се покаже како човек од
вистински гениј и напише книга што ќе биде задолжителна за секој грчки дом
и која ќе ги придобие срцата на народот како национална класика, тогаш
75 Види го одличниот предговор на „Grammaire Grecque Moderne " (Garnier Freres), од Перно.
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битката ќе биде добиена. Во моментов полето е празно. Пуристите не
произведоа исклучителен писател, а обичните луѓе, кои едноставно не го
разбираат пишаниот јазик, се целосно рамнодушни кон литературата.
Значењето на ова лингвистичко прашање во однос на напредокот на
хеленизмот во Македонија е од важност. Доколку грчкиот селанец како
правило не успева да го научи пишаниот јазик и го чита со тешкотии, тогаш
проблемот за полухеленизираниот Албанец, Влав или Бугарин, е целосно
различен. Доколку тој се обидува да се здобие со образование преку медиумот
на грчкиот јазик, тогаш тој мора да научи не еден странски јазик, туку два.
Дарбата за учење јазици е вродена кај балканските народи. Грчкиот се говори
насекаде низ Левантот, додека приучувањето на колоквијален говорен
румејски не претставува тешкотија. Бугарските селани околу Касторија (или,
поточно, мажите) го зборуваат релативно добро, со шмек од секаков вид
нехеленски зборови и слобода во граматиката. Левантините од англиско,
француско или италијанско потекло во Смирна [Измир], Салоника [Солун] и
Константинопол го зборуваат како втор мајчин јазик. Но, еднакво е
бесполезен за селанецот како медиум за образование како што им е на
Левантинците за комерцијална lingua franca. Затоа што ниту едните ниту
другите не можат да го пишуваат. Впрочем, за да ја совлада човек вештината
на грчката ортографија треба да биде своевиден класичен учен. Еве еден
илустративен пример. Звуците што древните ги изразувале со
и
сега се изговараат
. Селанецот или туѓинецот што го научил јазикот од
слушање ниту знае како да ги претстави овие звуци написмено ниту, пак,
лесно може да ги препознае кога ги гледа отпечатени. Познавав Бугарин од
Охрида, богат човек што бил образуван во грчката гимназија. Зборувавме на
грчки, поради што мислев дека тој го познава јазикот добро, сѐ додека еден
ден тој немаше потреба да ми напише писмо. Буквално немаше збор во целото
писмо што не беше напишан според неговата замисла. Имав друг познаник,
Полјак роден во Салоника, нашетан човек со исклучителна дарба за јазици.
Пишуваше исправно на француски и германски. Во прилог на тоа зборуваше
италијански, еврејскошпански, турски, бугарски и грчки, последниот течно и
со моќна живописност во изразувањето. Меѓутоа, иако го проживеал целиот
свој живот како стопанственик во грчки комерцијален центар, тој не нашол за
сходно да научи да пишува на јазикот што требал да му биде од извонредно
голема корист и вредност. Дури не ја знаеше ниту грчката азбука. Последица е
тоа што, додека грчкиот се зборува генерално, тој не е ниту задоволителен
комерцијален медиум, ниту популарен медиум за културата. Влавот,
Албанецот или Словенот што го учи, има сериозни причини за разочарување
од придобивките кои му ги нуди. Грчкиот империјалист, кој има аспирации да
го види својот јазик повторно признаен како јазик на целиот цивилизиран
свет на источните брегови на Медитеранот, заборава дека хеленскиот грчки
јазик од пред две илјада години бил медиум на оригинална култура, изготвен
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од извонредни граматичари.
6.

Грчкиот сојуз со Турците

Жална е транзицијата од овој сон за препороден хеленизам, кој треба да
повторно да го цивилизира Блискиот Исток, во реалноста на грчката
политика. За Грците може да се каже, со еднаква доза вистина, дека тие се
способни за извонредна посветеност кон идеја или дека тие се секогаш
подготвени да станат жртви на секоја модерна фраза или апстракција.
„Словенот е непријател“ е изрека што нивните новинари ја повторуваат
последните триесет години и конечно ги има опседнато со толкава сила што
тие речиси го заборавиле своето минато и своите херојски борби против
турската тиранија. Грците се учат да веруваат дека цела Турција јужно од
Балкан Планина е нивно наследство, а македонското движење да го сметаат
само како своевидно натрапништво на нивното наследство, кое е
испланирано од нивниот непријател Бугарија, ако не и самата Русија. Дека
може да биде спонтано македонско движење, дека е вистински револт против
турската тиранија, тие нема да поверуваат ниту за миг. За нив тоа е само
завера од страна на непријателите на Грција против светата кауза на
хеленизмот. Токму од тоа егоистично гледиште, тие сметаат дека е оправдано
да се здружуваат со Турците со цел да му се спротивстават на „Словенот“. За
нив овие мизерни селани, кои се креваат под водството на кој било вожд што
ќе им вети избавување од арачлијата и бегот, немаат конкретно
суштествување. Тие се Словени, а „Словенот е непријател“. Својство на грчкиот
темперамент е ништо да не прави половично. Затоа, тие се фрлија во оваа
нова коалиција полни со елан. Во 1903 година делегации на грчки офицери,
впрочем, го посетија турското министерство во Атина, со цел да ја понудат
својата помош, а грчкиот печат пишуваше за Абдул Хамид, небаре бил
платонски цар-филозоф и столб на хеленизмот. Бугарските бегалци што беа
фатени во Тесалија ѝ беа предадени на турската полиција за да бидат
измачувани во турски зандани. Патријархот издаде енциклика со која им
нареди на владиците и на свештениците да ги денунцираат востаниците и
нивните симпатизери кај турските власти. Сите грчки конзулати во
Македонија станаа филијали на турската тајна полиција, а шпионската дејност
беше непопречена, дури и кога Турците ги колеа хеленизираните Власи во
Крушево. За Турчинот сите ѓаури се исти. „Тие се бели пци и црвени пци, но
сите се пци.“ Рака на срце, мора да признаеме дека овој курс се следеше од
нивните ривали во минатото. Господин Стамбулов непоколебливо
дејствуваше кон остварувањето на турско-бугарска антанта, која несомнено
целеше да ја ползува против Грците. Колку што ми е познато, тој никогаш не ја
истерал антантата до ваква крајност – можноста никогаш не се појави – но,
има една гадна приказна, која го обвинува дека го охрабрувал г. Трикопие да
го развие неговиот план за балканска коалиција против Турција, за да ја
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достави потоа оваа завера до Константинопол во предвечерието на неговото
погубување76. Никакво чувство на витештво не ги спречи Бугарите да
профитираат од грчките загуби во 1897 година. Но, настрана од моралноста на
оваа грчка политика или од провокациите што ја оправдуваат, таа е крајно
будалеста авантура. Несомнено, имаше одреден краткотраен и површен успех.
Лесно беше да се присили некој бугарски големец да се прекрсти во „Грк“ по
пат на закани дека ќе биде денунциран кај турските власти, па касторскиот
владика придоби многу села за патријаршијата на овој начин. Кога тој потфат
пропадна, владиката беше принуден да тргне на визита по селата со огромна
„придружба“ од турски аскер, како што беше случај со серескиот и
флоринскиот владика, кои „покрстуваа“ луѓе насила. Како крајно средство, во
барем еден случај, серскиот владика дури го уапси бугарскиот свештеник и го
држеше како заточеник во неговата палата, а го ослободи само откако овој се
откажа од егзархот. Но, ова се ефемерни триумфи. „Прекрстените“ села сѐ уште
си ги одржуваат своите итри дејства со Комитетот, сѐ уште згрижуваат
„банди“, сѐ уште зборуваат бугарски. И, дефинитивно не го сакаат
„хеленизмот“ повеќе од порано. Најлошо од сѐ, лојалните грчки и влашки села
се збунети и нестрпливи. Тие ги видоа своите словенски соседи како
тргнуваат во борба против традиционалниот непријател и посакуваа да им се
придружат. „Знаете, и ние имаме пушки и сакаме да ги ползуваме“, ми рече
еден младинец од Клисура. „Против кого?“, прашав јас. „Па, против Турците, се
разбира. Само чекаме Грција да ни каже кога да се кренеме.“ И продолжи, на
истиот јазик, со истиот акцент како кога планинците од Крит објаснуваа колку
неподнослив им бил животот под турската управа. Политиката што ја
предизвика Грција да ја ползува можноста да ја заслабне Бугарија додека
шансата за ослободување се провлекуваше низ прстите, овој младинец не
можеше да ја разбере. И тој сакаше автономија и не можеше да разбере зошто
Грција бараше автономија за Крит, но се противеше за истото во Македонија.
Само грчкиот службеник и образованиот Грк ја претпочитаат анархијата и
статусот кво, наспроти откажувањето од фантастичните територијални
претензии на хеленизмот врз бугарската внатрешност. Прогласите на грчките
власти со кои истовремено тие тврдат дека сите Македонци се Грци, и дека
тие попрво би ги масакрирале сите нив одошто тие да бидат под управа на
бугарско мнозинство, се премногу слични на лажната мајка во Соломоновата
пресуда, која била сосема подготвена да дозволи детето на другата жена да
биде пресечено на два дела.
Непосредниот резултат на грчката политика на шпионажа и денунцијација,
така лесно испланирана во Атина и во Константинопол, беше да ги изложи
македонските Грци – поточно, селаните верни на грчката фракција – на бесот
76 Можно е оваа гласина да е клевета. Г. Трикопие постојано ги демантираше гласините дека се

обидувал да формира сојуз со Бугарија (види Николаидес, „La Macedonie“, стр. 203).
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и одмаздата на бугарскиот Комитет. Доколку некој владика принудил некое
село да ѝ се придружи на патријаршијата заканувајќи се со силата на Турците,
секогаш постоеше можноста следната бугарска чета што ќе мине низ селото
да ги принуди да се вратат во егзархиската шизма, заканувајќи се дека во
спротивно ќе го спалат селото до земја. Едниот метод беше еднакво
легитимен како и другиот, и мошне ефикасен. Доколку грчки свештеник ги
послушаше наредбите на својот владика и издадеше чета востаници на
Турците, секогаш имаше нивни другари чија должност беше да го зберат
попот и да го обесат на првото дрво. Следната етапа во еволуцијата на
фракциската припадност природно беше за Грците да почнат да ги сметаат
Бугарите за диви ѕверови, кои убиваат од проста жед за крв. Секогаш
легалисти, тие се обидуваа да ја посочат својата денунцијациска дејност како
безукорно ползување на оружјето на правната држава. Бугарите, над сѐ, се
бунтовници, а Грците како лојални поданици на Абдул Хамид, само ја туркаат
во движење машинеријата на правдата. Меѓутоа, Турците не ги заштитија и
тие беа принудени да смислат некаков поефикасен начин за самоодбрана.
Планот беше да се организираат контрачети што ќе им парираат на Бугарите.
Имав можност во 1904 година во Монастир да го сретнам емисарот на грчката
влада што ја подготвуваше оваа шема. Тој патуваше преправен како трговец
на добиток под лажно име, но јас веќе го познавав од еден европски
универзитет, каде што заедно бевме студенти, и уште еднаш го имав сретнато
на Истокот. Потекнува од влијателно семејство и самиот поседува извесен
магнетизам и талент за непокор, како и искуство како герилски војвода.
Изгледа дека македонската клима го променила. Тој сѐ уште ги зборуваше
францускиот, англискиот и германскиот течно како и порано, но идеите што
ги искажуваше – колку што неговиот блед речник од овие јазици му
дозволуваше – беа идеите на неговите фанариотски предци. Во името на
хеленизмот тој предлагаше од Македонија да се направи урнатина и пустина.
Каде што Бугарите убиле еден човек, велеше тој, ќе заколел десет. Се
воздржуваше само од една работа – не би ги имитирал, како што тој ги опиша,
„анархистичките“ методи на Комитетот. Тој не би ги вооружувал своите чети
со динамит. Но, секој друг вид просто крвопролевање со олово и челик
влегуваше во неговата програма. А, истовремено, беше цврсто убеден дека се
бори за „култура“, за „идеи“, за „супериорна цивилизација“, против бугарските
„волци“ 77. Земјата можеби ќе стане толерантно место за живеење, доколку
77 Што се однесува до историјата, Грците не се ниту повеќе ниту помалку хумани од другите

балкански народи. Војната за независност беше дијалог на масакри, каде што на насилство се
одговараше со насилство. Криќаните извршија целосен масакр врз муслиманското малцинство во
источните области (Ситија) на островот во 1897 година. Со свои очи видов како млади муслиманки
бегаат осакатени од овие ужаси. За време на Тесалиската кампања во 1897 година бев присутен
кога евзонски полк за нозете обеси еден турски затвореник на дрво и продолжи да ложи огин од
дрво и слама под неговата глава. За среќа, тој вети дека ќе им предаде извесни вредни
информации пред огинот да се распламне, а во тој миг се појавија неколкумина офицери на
италијанската Легија на странците.
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секој апстрактен збор се отстрани од човековиот говор. Мефисто можеби бил
во непосредна посета на Балканот, кога му рекол на Јехова дека човековиот
род го употребил разумот што Тој му го подарил за да се стори поголем ѕвер од
најголемиот ѕвер.
7.

Поведението на грчките чети

Грчката вооружена пропаганда, која беше испланирана во пролетта 1904
година, се разви со толкава енергија и целосно запоставување на хуманите
скрупули, што нејзин производ беше тоа што, и покрај самовоздржаноста на
бугарскиот Комитет и реформските потфати на силите, Македонија мина
година и половина анархија без пандан во нејзиното неодамнешно минато.
Официјално, објективот на организирањето на грчките банди беше
дефанзивен: нивна намера беше да возвратат на бугарското насилство со
контратероризам, да го одржат своето упориште во земјата и да ги заштитат
животите и поседите на нивните приврзаници. Но, фактички тие спроведоа
агресивна кампања против сите други христијански елементи, Бугарите,
Власите, дури и Албанците, со цел да ги попречат сите други национални
движења и да освојат за хеленизмот колку што е можно поголем дел од
територијата на Македонија. Нивниот метод е убиството, дури и масакрот,
додека нивната задача беше олеснета благодарение на толеранцијата и
молчаливото одобрение на Турците. За разлика од Бугарите, тие не
воспоставија своја локална организација. Нивното дејство се контролира од
страна на „Македонскиот клуб“ во Атина, кој со извесни ограничувања ја
ужива поддршката на грчката влада; а неговите агенти во Македонија се
грчките владици и конзули. Нивните банди се составени од платеници, добро
платени и вооружени, регрутирани на Крит, Смирна, и од Грчкото Кралство.
Сосема мал број од овие чети беше составен до некој голем размер од
Македонци, но во некои случаи, дури и според признанијата на грчкиот печат,
биле регрутирани и Турци. Војводите најчесто биле офицери на грчката
армија, но најуспешни меѓу нив се чини биле ајдуците од Олимп и планините
крај грчко-турската граница. Во два случаи лидерите биле стари бугарски
војводи, кои биле скарани со Комитетот и зеле пари од Грците. Дејствуваа
наголемо, минувајќи ја границата без тешкотии, дури повремено навлегувајќи
по морски пат на брегот на Халкидики. Понекогаш влегуваа во судири со
бугарските чети, но бидејќи во овие случаи весниците на обете страни обично
прогласуваа победа за својата страна, вистината е тешка да се одреди. Имаа
наредба да избегнуваат судири со Турците и обично немаше тешкотии на овој
фронт. Понекогаш Турците беа подмитувани; во два поединечни случаи
турски офицери беа наградени со грчкиот Орден на Спасителот. Сепак, се
случија неколку престрелки (забележителна е една во која загина капетан
Мелас), но тоа обично беше по грешка, и тие најчесто завршуваа со предавање
на Грците, проследено со судење колку за ред, и неколкумесечни затворски
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казни.
Но, целта на овие банди не е воена: тие се ангажирани во „пропаганда“ и, во
таа смисла, имаат остварено значителен успех. Го убија албанскиот свештеник
од Негован за злосторството дека ја превел грчката литургија на албански.
Ликвидираа поголем број влашки свештеници и учители, затоа што се
обиделе да држат молитви и да ги учат децата на румански. Бугарското
население беше намалено за неколку стотици, но голем број влашки
(румански) села беа „прекрстени“ од нивната шизма и повторно вратени во
Грчката црква78. Да се употреби насилство против Бугарите беше, пред сѐ,
само за да се примени законот на одмаздата, но Власите немаа сторено ништо
за да испровоцираат ваква реакција. Тие, во најмала рака, никогаш не се
организираа во чети ниту, пак, посегнаа по тероризам.
Извадок од грчкиот весник „Емпрос“ од 5 септември 1905 година, чијшто
уредник е актуелниот претседател на Македонскиот клуб, со наивен
еуфемизам ги опишува евангелистичките методи со кои се ползуваат
апостолите на хеленизмот и православието во своите напори да ги прекрстат
бугарските селани.
„Само што дознавме многу важна вест од целосно доверлив извор.
Хеленомакедонска чета, сочинета од осумдесет мажи под командата на
војводите Влакурис и Тиафис, пристигнала минатата недела во
шизматичкото село Мокрени. Зела дваесет и пет шизматици и ги однела
близу Кури [Висока] Планина. Од овој центар војводите испратиле
наредба до селаните во Мокрени да им ги испратат свештеникот и
селскиот поглавар, под закана дека ќе ги масакрираат дваесет и
петтемина заложници доколку нивната наредба не се исполни веднаш.
Свештеникот и селскиот поглавар наскоро пристигнале во кампот.
Капетан Влакурис им одржал долг говор со кој им заповедал да се
вратат на православието со целото свое стадо. Свештеникот, поглаварот
и заложниците толку биле понесени со ентузијазам од зборовите на
капетан Влакурис, што веднаш се заколнале дека ќе се одречат од
шизмата. Откако ја добил гаранцијата, капетанот ги ослободил.
Следниот ден грчката банда се вратила во селото и била примена со
најголеми почести. „Оче наш“ била отпеана во грчката црква, која
дотогаш била затворена, а на крајот на церемонијата селаните дале
78 „Капетан Буковала придонесе неколку руманизирани села од казата Јениџе да се вратат на

православието“ („Скрипта“, Атина, 31 август 1905 година)
Благодарение на акциите на војводата Акридас и неговата чета, руманизираното население
на Селион, Влаховадон и на селата околу Водена ги отфрли примамливите предлози на
руманската пропаганда и се врати на православието“ („Атенаи“, 31 август 1905 година).
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заклетва на верност на православието. Откако оставил дванаесетмина
свои четници во село Мокрени, капетан Влакурис заминал со остатокот
од бандата за Зеленич и Етос, две села што тој верува дека ќе ги врати
на православието“.
За да се реконструира оваа сцена, потребно е да се присетиме дека Мокрени е
чисто бугарско село, дека неговото население ја докажа својата посветеност
земајќи учество во бугарското востание во 1903 година, дека затоа беше
спалено до земја од страна на Турците и дека лежи на подножјето на
планината на чиј врв стои Клисура, и е на видик на турски гарнизон и турски
потпрефект. Несомнено е можно да се направи паралела на ваквите
перформанси со дејствата од аналите на бугарските чети, но тие, пред сѐ, се
задржуваат на „прекрстувањето“ на своите сонародници; тие никогаш не се
обиделе да ги тероризираат вистинските грчки села на овој начин. Дотолку
повеќе, Грците посегнуваат по целосен масакр, нешто што им е туѓо на
Бугарите. За време на 1905 година само неколку бугарски села во спорните
централни области останаа непосетени од грчките банди, кои зад себе оставаа
по два-три или десет-дванаесет шизматички трупови 79, жртвувани во
процесот на церемонијата на прекрстување. Chef d’ouvre на оваа хеленистичка
кампања беше остварено во Загоричани, големо бугарско село близу Клисура,
кое како Мокрени, зеде водечка улога во востанието во 1903 година и, како и
Мокрени, беше спалено од Турците. Грчка банда, за која се вели дека броела
преку двесте души, под тројца грчки офицери во униформа, ноќта помеѓу 6 и 7
април 1905 година го изненадила селото со војничка труба, што ги
предизвикало селаните да претпостават дека турскиот аскер изведувал
маневри во соседството. Изгореле десет куќи и дваесет и осум од
привремените куќи што биле кренати помеѓу урнатините на последниот
пожар. Раниле седуммина затвореници и убиле не помалку од шеесет, меѓу
нив седум жени, дваесет и две лица постари од шеесет години, и пет деца
помлади од петнаесет години80. Имаше изобилство на докази што укажуваа
дека локалните турски власти знаеле за масакрот, а одредени околности го
инкриминираат касторскиот владика. Сосема е јасно дека немало конфликт
или провокација што му претходела на очигледно намерниот масакр, а
единствената причина зошто било избрано Загоричани била тоа што селото е
ревносен и патриотски бугарски центар и поради тоа што не го испочитувале

79 Седумнаесет беа масакрирани во Кладороби, осум убиени и петнаесет ранети во Зеленич.
80 Успеав да ги потврдам овие бројки, како и другите детали наведени погоре, благодарение на

приватно писмо од господин што ги видел извештаите на италијанската жандармерија и цивилните
агенти.
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повикот на грчкиот владика да се вратат под контролата на патријархот 81.
Програмата на грчката организација очигледно е да докаже дека е Македонија
грчка преку истребување на Бугарите. Најлошото од оваа практична
етнографија е тоа што остава зад себе многу трупови, кои сведочат спротивно
од тезата. Обете страни повремено посегнуваат по макијавелистички тактики;
обете страни се виновни за дивјаштво. Но, барем Бугарите не се виновни за
извршување на злоделото lèse-liberté; и, само Грците, туѓинци и платеници
предадени на покорувањето на туѓ народ, ги имитираа турските методи на
масакр82 . Како и секогаш, селанството е она што страда. Во есента 1905 година
теророт ја запоседна цела централна Македонија. Жетвата беше прекината, а
во округот на Водена не помалку од девет бугарски села ги напуштија своите
домови и пребегаа во градот, барајќи засолниште од грчките банди. Доколку
овие луѓе беа маченици и фанатици по свој избор, тогаш нивната мизерија
можеби ќе беше идеалната компензација за нивните маки. Но, половината од
мажите и речиси сите жени би го добредошле мирот под кое било знаме и би
се прекрстиле во Манлуси или Хонтентоти, доколку под тие имиња можат да
си ги ораат нивите непречено и да одат на пазар без страв дека ќе бидат
убиени.
8.

Контрастот меѓу Криќаните и Македонците

81 Букурешки „Румане“ објави текст од циркулар, кој бил пронајден од Турците во куп документи

што биле конфискувани од грчки затвореник. Напишан е како автентичен грчки документ, а
неговата автентичност не беше демантирана од страна на грчките органи. Се вели дека го носи
печатот на грчкиот Комитет.
„Храбри бранители на хеленизмот, ви се обраќам денес со цел да ви ја изразам благодарноста што
целата нација ја чувствува за сето она што го имате сторено во име на вашата Татковина.
Продолжете ја борбата против бугарските убијци и не запоставувајте никоја мерка за докажување
на целиот свет дека е Македонија чисто грчка. Истребете ги свештениците, учителите и големците
што го сочинуваат бугарскиот Комитет. Крајно време е да ја ставиме на дело изреката: око за око,
заб за заб. Кога станува збор за одмаздата, не смееме да ги поштедиме Бугарите, дури и кога тие
се кријат под свештеничката мантија. Палете, пукајте, убивајте и прочистете ја македонската почва
од сѐ што е егзархиско. Врховниот панхеленски комитет одлучи да ја засили борбата ползувајќи го
вашето оружје, о величествен борецу, а доколку за време на неодамнешното минато Комитетот не
дејствуваше соодветно на предизвикот, причината е тоа што официјална Грција се двоуми. Но, што
е за нас официјална Грција, кога ние го имаме одобрението на целиот хеленски свет? Напред,
тогаш, сѐ додека не го истребите последниот Бугарин од нашата Македонија. Вашите имиња се
запишани со огнени букви во аналите на вашиот народ. Нека даде рајот денот кога хеленското
сонце ќе огрее врз Македонија да дојде час поскоро; тогаш ќе има мир за нас и за Турците, со кои
стоиме во најдобри односи. Нека биде нашето мото: Македонија исчистена од Бугарите.“ Цитирам
од извонредниот извештај на г. Гаулис „Le Macédoine“.
82 Убиствата на Власите од страна на грчките банди предизвика гласна индигнација во Руманија.

Руманците не се навикнати на крвопролевање, како што се Грците и Бугарите, и тие секогаш ја
спроведуваат својата пропаганда по пат на чистиот и мирољубив метод на поткуп. Тие возвратија
со бркање одредени грчки поданици од Руманија. Следуваше дипломатски судир, и во октомври
1905 година мирните односи беа прекинати. За среќа, војната беше физички невозможна, но
грчките трговци во Руманија несомнено ќе бидат казнети. Нешто добро, сепак, излезе од оваа
ситуација: Атина издаде наредба до грчките четници да престанат да убиваат Власи.
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Најповолната слика за Грците не ја прават македонските Грци. Тие
дегенерирале во градски народ, кој оформува неблагородна аристократија на
талент, која е полуклеричка, полутрговска и која го експлоатира странското
селанство за кое има само презир. Вистинскиот Грк може да се најде во
планинските краишта и на островите. Посакувам моето познанство со Грците
да беше завршило на Крит. Таму сѐ уште човек може да го најде грчкиот народ,
примитивен, мил, близок со земјата, чија љубезност, гостопримство и вродено
достоинство вековното ропство не ги извртило. Живеејќи во секојдневна
трговија со планините и морските ветриња, војувајќи бескомпромисно со
неверниот непријател Турчин, тие не знаат ништо за оние сложени
неверности, оние изопачени спорови што ја кородирале честа и хуманоста на
нивните континентални браќа. За нив хеленизмот е едноставниот идеал на
слободата, кој не е расипан од политика, неизвалкан од некаква
непринципиелна коалиција. Не е прашање на контроверзија или полемика.
Хеленизмот е легенда, вера што дури и природните сили ја чествуваат.
Нивните басми се грчки, а ветровите што ги носат нивните кораби се слуги на
хеленизмот и неговиот јунак Александар. Кога нивните рибарски бродови се
попречени од ветрот – според преданието на островскиот народ – кралицата
на Нереид, која е сестра на Александар, танцува на пената околу нивните
носови, растревожена и загрижена од нивното однесување. Но, морнарите ја
гледаат в лице и одговараат на нејзиното глупаво прашање со вековната
формула, „Твојот брат Александар живее и владее.“ И, така е. Каде што
хеленизмот е приврзан за голите карпи и брановите што ги милуваат, живее
триумфално и без да биде расипан. Неговото расипништво се наоѓа само во
гетата и пазарите, и градски сокаци без здив.
9.

Белешка. Грчки статистики

Еден од омилените аргументи на Грците се заснова на споредбата на нивните
школски статистики со оние на Бугарите. Ова е навистина комплициран
софизам, кој бара поголем простор за разобличување. Грците тврдат дека тие
се задоволни дека, во она што тие го нарекуваат „Македонија“, има 998 „грчки“
училишта, во кои се запишани 59.600 ученици, наспроти 561 бугарско
училиште, во кое се запишани 18.300 деца. Овие бројки можеби се точни,
можеби не се точни, но следниве забелешки ги лишуваат од какво било
значење.
(1) Дефиницијата на „Македонија“ е сосема субјективна. Според Грците, тоа
се два вилаети, Салоника и Монастир. Ова е истовремено премногу и
премалку. Ги вклучува чисто албанските области Елбасан и Корица [Корча],
каде што христијаните, иако посетуваат „грчки“ православни училишта, се
Албанци. Го исклучува Ускубскиот вилает, очигледно затоа што таму едвај
може да се најде едно единствено грчко семејство. Со исклучок на албанските
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и сервијанските области, овој вилает е целосно бугарски.
(2) И во двата избрани вилаети населенијата на „грчките“ села од
централните области се или словенски или влашки, а дури и дечињата што
посетуваат „грчки“ училишта често го завршуваат своето образование без да
се здобијат со суштинско познавање на грчкиот јазик.
(3) Тоа што словенско село има само „грчко“ школо не е доказ дека неговите
симпатии се кон Грција. На пример, Смрдеш, кое е тврдо бугарски настроено
во својата политичка определба, е речиси целосно „грчко“ во својата култура.
Грците ја имаат историската предност и побезбедно е за претпазливо село да
се изјасни како патријаршиско. Доколку стане егзархиско, тогаш се изложува
себе си на сомнеж, ако не и на прогон од турските власти.
(4) Грците се богати граѓани и го поседуваат акумулираното богатство од
манастирите, така што, кога некое село прифаќа „грчко“ училиште, тие имаат
средства веднаш да го изградат. Бугарите, од друга страна, се прост селански
народ, со помала потреба од образование, уште помала желба и уште помалку
богатство за да го платат. Поголемиот дел од нивните села сѐ уште се без
училиште, што заслужува да се одбележи како такво, и знам за села во кои
ниту еден единствен селанец не знае да чита или да пишува. Но,
најсериозниот фактор во одолговлекувањето на развојот на бугарските
училишта е непријателскиот однос на Турците, од кој Грците не страдаат.
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VIII. АЛБАНЦИТЕ
1.

Албанскиот карактер

НЕМА народност во европска Турција што ужива толку незавидно колективно
реноме како Албанците. Тие се bêtes noires на амбасадите, дежурни виновници
на Портата. Доколку некаде Турците спроведуваат казнени мерки, проста
рутина е некои или сите амбасадори да протестираат за употребата на
албански војници. Доколку некаде се извршуваат ексцеси, кои ниту султанот
не може да ги негира, неизбежниот изговор е дека Албанците „се одметнале
од контрола“. По извесно време човек се здобива со впечатокот дека
дипломатска практика е да се подготват овие протестни ноти однапред,
оставајќи го датумот бланко за идна употреба за да ги изврти празните
одбранбени фрази на првиот нагон на Големиот Визир, со потребната доза
изненадување и ужас. Во минатиот век ова лошо реноме беше единствениот
гласник што го запознаваше Западот со постоењето на Албанците. За нив
слушнавме кога нивните масакри се закануваа да ги истребат Грците од
Мореа. Слушнавме кога Франција и Англија интригантно се заинтересираа за
пријателството на Али Паша, фасцинирани со неговото реноме за натчовечка
суровост и итрост. Слушнавме повторно за нив како народност чии одмазди и
угнетувања во „Стара Сервија“ се натпреваруваа со однесувањето на Курдите
во Ерменија. И „Сината книга“ (1904 година), која ги забележа злосторите во
Македонија и Адријанопол, го забележува албанското име уште еднаш во
познатиот контекст на презир и оплакување.
Од сите нивни нејасни политички аспирации и матни стремежи, се знае само
за проколнувачкиот факт дека тие се кренаа на бунт против реформите.
Нивната судба е ги кријат своите доблести под алијас, а само да извршуваат
грешки и злодела во свое име. Дали како христијани или како муслимани,
нивната ждрепка е да остваруваат придобивки за другите народности. Што би
останало од големата легенда за Грчката војна за независност доколку се
одземе уделот на христијанските Албанци? Кога човек помислува на таа
разнолика борба, понекогаш дивјачка, понекогаш херојска, две поглавја се
истакнуваат во имагинацијата на Европа како посебни – војните на Сули
против Али Паша и подвизите на морнарите на Хидра против турската
морнарица. И Сулуитите и Хидроитите се Албанци по крв, јазик и обичаи. Тие
се „Грци“ во истата смисла како што Власите се „Грци“ – тие припаѓаат на
православната црква и, ако некој меѓу нив поседува некаква култура, тоа е
грчката. Сулуитите беа племе што грабаше, релативно подобро организирано
и похомогено одошто повеќето албански племиња, а нивните манири не беа
омекнати од нивното номинално христијанство. Хидроитите беа обични
гусари. Хероизмот и упорноста, кои обете племиња ги покажаа како нивна
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нормална опозиција спрема Турците, се засилија под грчкото влијание во
борба за политичка слобода, оставија белег на блескавост и слава врз целата
војна, кои според секој закон на историска правда требаше да го исправи
мислењето што го има цивилизацијата за Албанците. Како што
христијанските Албанци придонесуваа кон славата на хеленистичката идеја,
така мухамеданските Албанци придонесоа кон симпатијата што ја има
Западот кон Турчинот. Зборот „Турчин“ во нашиот јазик има етничка наместо
верска конотација. Но, во јазиците на Истокот тој едноставно е синоним за
мухамеданец. Грците, на пример, се осврнуваат на критските муслимани како
на „Турци“, иако тие се Хелени по род и јазик и ретко кога зборуваат повеќе од
неколку збора турски. Истото е и со Албанците. Низ цела Турција тие се
наоѓаат на позиции што ги ставаат во контакт со Европејци. Тие понекогаш се
гувернери, често се воени офицери, додека својствениот занает на ниската
класа е оној на гавазот, т.е. вооружен слуга, половина курир, половина
телохранител, на платниот список на некој Европеец или богат мештанин.
Извонредните мажи дотерани во сликовита руба, декорирани со изумувачка
разновидност на оружја, кои безделничат на портите на конзулатите и
банките, кои пренесуваат пари или пораки или кои се изнајмуваат како
придружници на патниците, секогаш се Албанци. Но, бидејќи се муслимани,
незапознаениот патник ги класифицира како Турци и се враќа во својата
татковина да ја шири во странство славата за нивната верност, самопочит,
храброст и нивната смисла за хумор – квалитети што некако се
трансформираат во аргументи за одржувањето во живот на Отоманското
Царство. Имав можност да патувам по една од македонските железници со
еден млад Англичанец од богато семејство со висока позиција, кој патуваше
низ Блискиот Исток како дел од неговите подготовки за идна кариера во
парламентот. Немаше некои зацврстени убедувања, постојано запаѓаше во
евлогии за индивидуалниот „Турчин“. На крајот го прашав на што го заснова
ова негово мислење. „Па“, ми одговори, „погледнете го мојот слуга“. Човекот
испадна дека е типичен Албанец – висок, убав и несомнено чесен и храбар
колку што очите му беа искрени и бестрашни, додека неговата целосна става
укажуваше на комбинација на љубезност и независност, која го сочинува
уникатниот шарм на неговиот народ. Ми изгледаше дека беше неправедно
што неговите извонредни квалитети придобиваа поддржувач за азијатскиот
деспотизам, кој секој добар Албанец го презира и го мрази.
Во остар контраст со реномето за кое Албанците колективно се избориле е
почитта со која тие како индивидуалци се гледаат не само од страна на
Европејците туку и од другите месни народи на Балканот. Во сурија можеби се
корави и безобѕирни разбојници, чии годишни упади во побогатите области
на краевите на Македонија се природна последица на нивниот презир кон
секое орудие, со исклучок на пушката. Како војници тие се еднаков ужас за
своите турски офицери, кои ги презираат, како и за христијанските
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населенија, кои ги тероризираат.
Но, дозволете им да ги напуштат своите вооружени професии и веднаш
нивните едноставни феудални вредности им придобиваат патрони, па дури и
љубители. Низ цела Македонија тие се на висока цена како ѕидари и копачи –
овие луѓе, кои не можат ниту да помислат да превртат ронка земја во својата
татковина. Тие се итри занаетчии, а нивната сребротворба издава не само
умешност туку и вкус. Во позиции на доверба, нивната чесност е еднакво
прочуена како и нивната храброст. Најмирниот левантински трговец им ги
доверува своите пари и живот на чесен збор. Простиот турски селанин –
сосема различен тип од просечниот муслимански Левантин од градот – е
обично чесен и доверлив, но човек добива чувство дека неговите доблести
потекнуваат во голема мера од неговиот ноторен недостиг на мечта и
индустријалност. Клучот на албанскиот темперамент, од друга страна, е
чувствителната и извесно агресивна гордост. Во најлош случај – таа
претставува сликовита и симпатична суетност, во најдобар – извонредна
самопочит. Ја има истата остроумност, истата напнатост на нервите како и
Гркот, истиот индустриски дух. Но, неговата гордост го избавува истовремено
и од кукавичлак и од подлост. Тој ќе пљачка отворено и сосила, но нема да
краде. Ќе го измачува непријателот, но нема да допре жена. Доколку се чатали,
се фали и се облекува нападно, тој има премногу високо мислење за себе
злобно да лаже во самоодбрана. Ги има традициите на народ што се борел за
Турците како платеник, но никогаш не ја прифатил нивната власт дома без
побуна. Албанското чувство на чест не е целосно надворешно. Ќе те убие без
каење доколку смета дека си го навредил – како што извесни турски офицери
и руски конзули научија премногу доцна – а, убиецот, осамен одметник,
секогаш ќе најде засолниште дури и кај непознато, па дури и непријателско
племе, кое попрво ќе се бори до последниот човек одошто да го предаде на
властите83 . Но, тој е еднакво доследен на дадениот збор. Да го одржи, тој е
подготвен да се изложи на секаков ризик, а да му помогне да го одржи
ветувањето, за неговото племе нема жртва што е преголема. Крајно
средовековно, несомнено, е ова албанско чувство на чест, но, иако е круто и
крваво, тоа истовремено поседува и нешто од достоинството на витешкиот
дух.
Еден инцидент што ми остави длабок впечаток ќе послужи подобро од кое
било сведочење во генерални црти за да го покаже нормалното поведение кон
Албанците на оние што ги познаваат најдобро. Во текот на работата на
Хуманитарниот фонд во Македонија минатата зима, беше неопходно да се
83

Во Турција општо е прифатено дека човек што удира Албанец се осудува себеси на смрт. Но,
повремено по некој турски офицер се заборава. Таков случај имаше во Водена [Воден] во летото
1904 година, кога целиот гарнизон се побуни додека не го најдоа и не го заклаа поручнкиот што
згрешил.
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испраќаат поголеми суми пари во злато од Монастир до Охрида, Ресна и други
места каде што имавме центри. Вообичаениот метод беше да го испраќаме
нашиот гаваз, момче со име Хасан, на коњ преку планините со неговата пушка
на рамо, а парите во неговиот појас. Никој во ниту еден миг не се посомнева во
неговата доверливост. Отпрвин носеше мали суми пари, а потоа големи, но
ниту еднаш не фалеше ниту пара. Кога пристигна во Охрида еден ден со 400
фунти, стоеше додека јас ги пребројував парите, со чувство на генијалност и
тивка самоувереност, која повеќе прилегаше на англиски студент одошто на
балкански селанин. Имаше лик во кој никој не можеше да нема доверба,
љубезен и нежен, но ревносен, со сини очи и руса коса, кои можеа да бидат
англиски и скандинавски. Парите беа точно на број, како и секогаш, а нешто во
нашата дискусија ме поттикна да го прашам Хасан дали знае каде се наоѓа
извесна куќа во Охрида – распрскан град со темни сокаци и напуштени
патишта, половина урнатини, половина улици. Се насмевна на прашањето. Ја
знаеше секоја педа од градот. Имаше нешто весело во трепетот на неговите
очи што ме натера да го прашам како ја знае локацијата на куќата што е во
прашање. Тој беше од далечна област, а живеел година или две во Монастир. И,
тогаш, искрено, несрамежливо и сосема природно ми одоговори, „Јас бев со
Шахин.“ Се најдов инстинктивно, глупаво загрижен за вреќите полни со пари
кои беа на масата, зашто Шахин (Сокол) беше најпрочуениот од сите
разбојници во околијата, своевиден Робин Худ, кој ограбуваше со уметност и
убиваше со иронија. Тој беше своевиден некрунисан тиранин на овие предели.
Младите додворувачи што не можеа да го добијат благословот на
ненаклонетиот родител, одеа кај Шахин да ја ползуваат неговата сила. Еднаш
го киднапираше за откуп протестантскиот мисионер чиј брат беше во куќата
во која престојувавме. Секое село си има своја приказна за Шахиновата правда
или суровост. А, Хасан бил припадник на неговата банда, учејќи ја
топографијата на Охрида низ полноќни рации и заседи во зорите.
Му ја раскажав случката на еден пријател. „Зошто да немате верба во
момчето?“, рече тој. „Разбојништвото е професија како и секоја друга. Додека
бил разбојник, тој ѝ бил верен на бандата; додека е во Ваша служба, ќе Ви биде
верен Вам.“ И, навистина, самиот Хасан се исповеда како што англиски
младинец може да рече: „Јас служев во кралската коњаница во Јужна Африка“;
или: „Јас бев со Баден-Пауел.“ Но, најзначајно од сѐ беше лаконското прашање
со кое еден бугарски владика ми одговори на мојата дилема. „Вие би му
верувале ли?“, го прашав. „Па, Албанец е, зарем не?“, беше неговиот одговор. Со
векови Словените и Албанците биле во смртоносна, непопустлива борба. А,
тоа беше коментар на едниот непријател за карактерот на другиот.
Хасан беше селанин и мухамеданец. Но, имавме уште подобри можности да ги
согледаме квалитетите на другите Албанци, кои ѝ припаѓаа на секоја
христијанска секта и на сите нивоа на култура. Немаше намера или совесност
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за одлуките, но кога ги бројам мештаните што ни помагаа во едно или друго
својство во нашите седум депоа, заклучувам дека сме ги ползувале услугите на
петнаесетмина Албанци и само шестмина од другите народности, а од овие
шестмина само двајца беа на одговорни позиции, а едниот од двајцата се
покажа како несоодветен. Од петнаесетте Албанци, само еден заслужи лесна
опомена и, иако ракуваа со многу илјади фунти меѓу нив, можам да ја
гарантирам скрупулозната чесност на секој од нив. Се сеќавам како кога
првпат пристигнав во Македонија, отидов кај еден од протестантските
мисионери да го замолам да ми препорача неколкумина чесни помошници за
откуп и дистрибуција на храна, ќебиња, облека и слично. Тој беше сосема
сигурен дека ќе може да ми удоволи – протестантизмот во неговите очи беше
единствената гаранција за чесност. Кога го направи својот список, не можев а
да не забележам дека сите имиња до едно беа албански, што беше чудно,
зашто протестантската мисија наводно беше мисија кај Бугарите.
Католичкиот свештеник беше еднакво убеден дека е чесноста
некомпатибилна со источното православие, и тој беше подготвен да го избере
најчесниот битолчанец, се разбира, католик. Кога испадна дека е и овој човек
Албанец, се здобив со чувство на олеснување. Тука беше конечно народноста,
која ниту религијата ниту образованието не може да ја расипе. На крајот
нашиот персонал вклучуваше муслимани, „Грци“, протестанти и католици.
Мислам дека едно од најсмелите лица што сум ги сретнал во животот беше
еден од протестантите. Имаше извонредна градба, но беше градски човек и
немаше искуство со огнено оружје. Кога турските власти ги малтретираа
бугарските селани што доаѓаа во нашата болница, тепајќи едни, затворајќи
други и носејќи неколкумина од нив во турската амбуланта против нивната
волја, го испратив овој човек да држи стража кај влезот на градот и под итно
да ме известува доколку Турците се служат со насилство врз нашите
протежеа. Не требаше долго да чека за таква случка, но наместо да губи време
дури да ме најде, тој самиот се справил со ситуацијата. Марширал смело, и
покрај тоа што беше невооружен „ѓаур“ среде турските војници и жандарми,
ги спасил бугарските селани со сила и ги проследил до нашата болница.
Поседувањето пушка често прави маж од бугарскиот востаник, но само
Албанецот може да покаже ваква храброст, невооружен, спротивставен на
толпа вооружени Турци. Но, има во албанската природа уште поретки
капацитети и од ова. Чесноста и храброста во различни степени се
карактеристики на сите вистински горјани. Албанските сестри од редот на св.
Винсент де Пол, кои работеа во Монастир под управата на француски
началник, и во нашата болница во Касторија под раководство на англиска
дама, сестра Августина, дадоа доказ за ретка посветеност. Родени во земја каде
што жената не сонува за никаква сфера надвор од домот, кој е речиси харем,
тие беа олицетворение на сиот дух на практичната милостина и
дисциплинирана љубезност, која го одликува нивниот ред. Не стравуваа ниту
од изложеност, ниту од инфекција, ниту од премор и ниту една европска дама
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со вековна цивилизација зад неа не би можела да биде понежна или
посочувствителна. Сите потекнуваа од дивите области на северна Албанија, а
претпоставувам дека мажите од семејствата од кои се одрекле се сѐ уште
дивјаци во секоја смисла. Човек мораше да се помачи за да се присети дека
овие жени, кои зборуваа културен француски и кои размислуваа во рамките
на западното христијанство, беа сестри и ќерки на гегиски припадници на
кланови. Нивната вера им беше секојдневна утеха и возвишен стимул, а човек
чувствуваше во нивно присуство дека, доколку Католичката црква може да ја
рашири својата образовна дејност, дури и најзаостанатите албански области
можат да имаат светла иднина.
2. Јазик и историја: Скендербег, Али Паша
Што се однесува до историјата на Албанците, тешко е да се напише нешто што
има некакво значење со извесна сигурност. Еден факт е добро утврден – тие не
се новодојденци. Грците, решени да ги идентификуваат како народност
сродна на Хелените, тврдат со сигурност дека тие се потомци на античките
Пелазги. Но, кои биле Пелазгите? Тие сигурно им биле познати на Римјаните
под генеричното име Илири, народност еднакво неподатлива и непокорлива
на цивилизацијата какво што е современото население на Албанија.
Несомнено, исто така, јужните Албанци се до извесна мера потомци на
Епиротите (Епири), кои го следеле Пирус (Пир). Не е од голема важност дали
ние ги идентификуваме со Пелазгите, Епиротите, Македонците или со
Илирите. Тие се, во секој случај, народност што никогаш не поседувала
сопствена цивилизација, никогаш не била целосно асимилирана во културата
на своите соседи и секогаш го водела, и покрај грчките училишта и римските
патишта, истиот див племенски живот во истите недостапни планини.
Етнолошки тие ѝ припаѓаат на индо-европската група народи и веројатно
мигрирале во својата денешна крепост пред италијанските и пред хеленските
гранки, кои се нивни најблиски роднини. Албанскиот јазик, и покрај
значителните дијалектички варијации, е во суштина ист каде и да се зборува –
од црногорската граница на север до Артскиот Залив на југ. Албанскиот е
несомнено ариевски јазик, мошне различен и од словенскиот и од грчкиот, и
барем површно посроден до латинскиот одошто до грчкиот. Но, има позајмено
толку многу од јазиците со кои стапил во контакт што е тешко да се одреди на
прв поглед колку од овие несомнено ариевски зборови ги донел од ариевската
прародина, а колку биле вратени во неодамнешните векови. Образован јужен
Албанец ползува еднакво многу очигледно грчки зборови како и
хеленизираниот Влав, додека, пак, северниот Албанец ги насочува своите
освојувачки таленти кон италијанскиот и кон сервијанскиот.
Постојат разлики меѓу албанските дијалекти од југот (Тоски) и оние од
северот (Геги), и интересно е што се вели дека наречјето на Гегите е помеко и
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помелодично. За мене, морам да признам, и обата звучат еднакво грубо и
неатрактивно. Овие разлики се можеби мошне незначителни доколку се земе
предвид дека ниту едниот ниту другиот говор не бил сведен на пишан јазик сѐ
до денешната генерација, дека обата ги позајмуваат своите апстрактни поими
од различни страни јазици и дека во оваа земја на планини и разбојништво
комуникациите меѓу северот и југот се минимални. Патриотот Албанец
секогаш потенцира дека Гегите и Тоските се разбираат без големи тешкотии.
Јас до извесна мера не сум убеден во ова, но несомнено е дека, како што
станува јазикот стандардизиран и култивиран, тој мора да стане универзално
разбирлив. Од етнолошка точка спорно е, исто така, дали Албанците се
навистина од само еден род. Физички постојат значителни разлики меѓу нив.
Оние од северот се високи, меѓу нив има голем број синокоси и за нив се вели
дека имаат исклучително широки глави. Впрочем, на изглед тие не се
разликуваат од црногорските и од сервијанските горјани. Тие се активни и
мускулести, но имаат кревка конструкција и тесни раменици. Гегите носат
тесни костуми, кои им даваат тенок изглед. Народната носија на Тоските е
килтот или фустанела од бел лен, која беше присвоена од страна на грчката
армија. Обете овие носии се карактеристични и народни – белото платно на
Гегите со своите црни везови, кои на жилавите раце на мажите што ги носат
сугерираат некаква стравотна симетрија и смела ознака на тигарот, не е
ништо помалку прочуено од познатата фустанела. Можно е овие разновидни
носии да упатуваат на различни потекла, а јазикот, чуден, каприциозен и
толку различен од другите ариевски јазици, можеби е, покрај сѐ, смеса
оформена од домородните јазици на овие различни родови. Но, тоа е далечна
шпекулација. Доволно е да се забележи дека во периодот на познатата
историја, Албанците минале низ мошне голема мера на мешање, кое може да
се потврди. Власите не се никаде толку бројни како во Јанина и по должината
на јужниот огранок на Пиндскиот Масив. Тие одбиваат, по правило, да
влегуваат во брачни односи со Словените, но немаат скрупули во однос на
склучување заедници со Албанците. Грчкото влијание речиси секогаш било
врховно во Епир, а Јанина била престолнина на византиско кнежевство што
станало независно по освојувањето на Константинопол од страна на Латините
за време на Четвртата крстоносна војна. Во овој период населението, барем во
градовите, сигурно подлегнало на извесна инфузија од хеленска крв. Брегот
на Епир исто така морал да падне под силно хеленско влијание. Постои
предание, на пример, за Парга, интересен и енергичен трговски град изграден
на непробојна карпа врз Јадранот, кој ја задржал својата независност под
венецијански протекторат сѐ дури не му бил предаден од страна на Англија на
Али Паша на крајот на Наполеноската војна, дека неговите жители ја носеле
карактеристичната носија на Криќаните и на другите грчки островјани. Но,
уште посилно од грчкото било сервијанското влијание. Скутари [Скадар]
долго време бил престолнина на Сервијанската Империја, а дури и Јанина
мошне долго, во периодот пред турскиот поход, била под власт на
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сервијанските војводи, кои обично биле од благороднички род. Не е веројатно
и дека оваа окупација била од чисто воена природа, бидејќи до денешен ден
повеќето топоними во централна и северна Албанија се словенски. Човек мора
да се сомнева дека Србите оставиле зад себе многу повеќе отколку само
имињата на населените места.
Скендербег
Албанската историја може да се опише во еден параграф. Овие жестоки
племиња, кои ја отфрлиле цивилизацијата на Грција, Рим и на Византија со
еднаква непристрасност, го постигнале своето политичко единство само во
два наврати. Се чини дека тие лесно потклекнале на турскиот поход. Еден или
двајца паши ги замениле нивните грчки или сервијаски губернатори во
главните градови и речиси ништо не се променило надвор од нивните ѕидини.
Но, краток период под раководство на Ѓорѓи Кастриот, Скендербегот
(Александар) од популарната легенда84, тие уживале одреден степен на слава
и независност пред или потоа. Тој бил син на поглавица од северна Албанија
кого Турците го зеле како дете и го воспитале како јаничар. Неговите воени
таленти наскоро му донеле унапредување и научил сѐ што неговите учители
имале да го научат за воената уметност. Чин на лична неправда го поттикнал
сеќавањето за неговата христијанска вера со која израснал. Турците одбиле да
му дозволат да го наследи татка си во семејните поседи и во неговиот гнев си
го вратил патриотизмот. На околу четириесет години дефектирал од турскиот
камп, се одрекол од исламот, пребегнал во родните планини и го кренал
бајракот на револтот (1443 година). Ја разбил првата армија што била
испратена против неговата мала планинска крепост во Кроја и, од тој првичен
успех, сѐ до денот на неговата смрт, неговото господарство било глатко
прифатено барем од северниот огранок на албанскиот народ. Оние што веќе
го прифатиле исламот се вратиле на христијанство и за првпат во својата
историја Албанците станале народ под управа на домороден крал. Тој живеел
во постојана војна и ја победил секоја војска што била испратена против него,
вклучително и двете огромни војски предводени лично од султаните Мурат и
Мухамед. Не се ограничил исклучиво на герилските тактики. Во повеќе
наврати се дал во битка со Турците на отворено поле и ги разбил со прочуен
колеж. Неговото јунаштво, несомнено, било темелот на неговото влијание врз
воинствените кланови, но да обедини народ кај кој смртното непријателство
и поделбата веќе биле востановена традиција, тој морал да биде мошне
надарен државник85. Неговите смели и успешни борби му извојувале
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Дали во давањето му на ова име традицијата го збркала со Александар Македонски?
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Интересно е да се забележи дека двајца од неговите најповерливи поручници се кренале против
него и се ставиле под командата на Турците.
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репутација далеку надвор од рамките на Балканот. Несомнен доказ за
неговата политичка доблест е фактот што, кога се вратил на христијанството,
тој не ја прифатил православната, туку католичката вера. Овој комплимент на
Западот му обезбедил патронат од папата, пријателство со Венеција, одмерена
помош од Русија и значителна помош од Наполи.
По неговата смрт во 1467 година му го оставил своето кралство на својот
малолетен син Јован и ја назначил Венецијанската Република за негов
заштитник. Но, и тоа покажало дека албанската независност лежела во рацете
на сила не подолготрајна од генијот на Скендербег. Венецијанците ја
извршиле својата должност површно, иако му дале извесна помош на градот
Скадар за време на подолгата заседа. Во 1477 година Јован Кастриот пребегал
во Наполи со илјадници свои поданици и оттогаш Венецијанците биле
задоволни да одржуваат неколку пристаништа како трговски центри. Десет
години по смртта на Скендер ништо не останало од неговото кралство освен
инспиративната легенда. Сеќавањето за овој католички одметник се држи со
еднакво длабока почит кај муслиманските, православните и католичките
Албанци, а меѓу малкуте традиции и идеали што ја прават оваа чудна раса
народ, и покрај своите поделби и угнетувањето од турскиот јарем, нема
попотентна од историјата на оваа кратка борба за независност.
Али Паша
Следниот пат кога Албанците постигнале нешто што наликува на национална
независност било дури во времето на Али од Тепелен, јанински паша. Али е
една од најнеобичните личности во целата историја на Балканскиот
Полуостров. Роден околу 1740 година како сиромав селски бег, останал сираче
на млади години, тој си ја подобрил среќата по пат на разбојништвото и
дошол до значително богатство и социјален статус како комбинација на
насилство и измама.
Фалсификувајќи тапија за некој напуштен пашалак, објавувајќи им отворена
војна на соседните паши, обвинувајќи ги кај Портата со фалсификувани
докази за предавство, кое навистина тој го извршил, надградувајќи ја својата
и моќта на своите синови преку бракови со моќни семејства, кои неминовно
биле проследувани со пропаст на семејството што го почестило, тој постепено
си изделкал за себе и за своите наследници речиси независно кнежество, кое
за време на својот зенит ги опфаќало не само поголемите делови на Епир и
Албанија туку и Тесалија и Мореа. Ковал интриги наизменично и со Англија и
со Наполеон. Најмувал еднаш англиски, другпат француски офицери да му ја
обучуваат војската. Понекогаш му пркосел, но почесто го подмитувал
Константинопол. Во повеќе наврати бил на работ на присвојување на грчката
кауза и отворено отфрлање на отоманскиот јарем. Несомнено ги учел
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Албанците да ги мразат Турците, а делумно од политички побуди, делумно од
инстинкт, го охрабрувал нивното чувство на народност. Со цел да ги одвои од
Турците, го промовирал бекташискиот ерес меѓу муслиманите. Не признавал
поделба на верска основа. Единствениот од неговите генерали во кој имал
целосна доверба бил православен христијанин со име Атанаси Ваја, додека
едни од неговите најпосветени војници биле католичките Мирдити. Сите
негови секретари биле Грци. Неговото владеење било една долга збрка во која
доминирало крвопролевање и измама, но доколку депопулирал значаен дел
од земјата, неговата главна цел се чини дека била да го задуши
разбојништвото. Не толерирал друг тиранин во својата јурисдикција освен
себеси, а под негово раководство заживеала трговијата и патиштата биле
безбедни. Неговите масакри на таканаречените „Грци“ од Сули често му се
припишуваат на фанатизмот. Всушност, тој ги репресирал Сулитите колку што
ги репресирал сите други освојувачки племиња и бегови-разбојници, кои се
противеле на неговата администрација и го нарушувале јавниот ред. Повеќето
од неговите злостори навистина биле само инциденти во неговите доследни
обиди да изгради силна и уредна администрација. Да се нарече овој неписмен
стар дивјак патриот би било апсурдно, но ненамерно тој несомнено придонел
кон солидарноста на националната совест на Албанците. Неговата цел била да
изреже за себе и своите синови доволно голем посед, кој би можел да ја
надживее неговата смрт. Него го интересирале само богатството и моќта, и
додека уживал суштинска независност, тој никогаш не помислувал да го
отфрли турскиот јарем. На крајот ја пречекорил толеранцијата на
Константинопол, бил прогласен за бунтовник и, откако не им потклекнал на
Турците за време на двегодишна заседа на Јанина, бил убиен во предавство во
1822 година, кое било најсоодветната казна за неговата обичајна перфидност.
Но, што и да бил историскиот Али, тој му дал на албанскиот народ втор јунак и
легендарен вожд. Неговата власт несомнено била посурова и построга,
бидејќи била поефикасна од онаа на Турците, но барем била власт на Арнаут
врз Арнаути86. На потомците на оние што трпеле под нив, неговата суровост и
неговата смелост само им изгледаат сликовити. Песните што ги опејуваат
неговите походи и масакри, со текот на времето станале народна антологија.
Христијанскиот Гег Кастриот и муслиманскиот Тоск Али, се повеќе од само
племенски личности. Тие се албански херои, а за нивните успеси се пее на сите
дијалекти. Али можеби бил турски паша, но неговиот крај бил пламнат бунт, а
заседата на Јанина се издигнала на истото рамниште со Скендербеговата
борба за слобода. Преданието за последниот бој на Али долго го надживеало, и
барем уште три повеќе или помалку залудни обиди за бунт биле започнати
оттогаш до денес. Третиот од овие беше благодарение на организација што се
нарекува Албанска лига, основана во 1880 година, отпрвин со премолчано
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одобрение на Турците, кои ја употребиле против Црногорците со цел да го
одбегнат предавањето на територијата што им била назначена со
Берлинскиот договор. Но, Лигата оформила националистичка програма и
почнала да бара автономија. Нејзиниот лидер, Принк (принцепс ?) [принц]
Дода, поглавица на католичките Мирдити, моќен, полунезависен клан од
северот, беше прогонет во егзил, а по колапсот на оваа организација секој
Албанец што посака да зборува за автономија, виде дека е побезбедно да ја
бара својата публика во Букурешт или во Париз.
3. Обичаи и феудализам
Две третини од Албанците го прифатиле исламот. Насекаде низ Турција тие
можат да се најдат како исполнуваат високи позиции во цивилната и во
воената служба. Актуелниот велик везир е Албанец. Гардата на султанската
палата е сочинета од Албанци. Тие можат да се најдат во Дворецот, во општиот
персонал и во секој провинцијален конак. Во нивната татковина тие се
подмитуваат со награди и звања, или им се дозволува да си го задоволуваат
апетитот за моќ и богатство преку офицерски позиции во полицијата и во
жандармеријата. Побогатите бегови се арачлии и, во таа смисла, имаат
интерес во перпетиуирање на корупцијата. А, сепак, тие остануваат народност
засебна од Турците и длабоко непријателски настроена кон нив. Нема крвна
заедница меѓу нив, а дури и во нивните џамии бариерата меѓу истокот и
западот ги двои. Затоа што Албанецот е суштински Европеец – Европеец од
средновековието. Единствено тој од сите народности во Турција има наследна
аристократија и феудален систем. Исламот кај источните народи насекаде е
порамнувач. Ја брише народноста и расата. Работник може да се крене на ранг
на паша и не е реткост да се види негро во офицерска униформа како
командува бели војници. Но, Албанците си ја задржале својата родна гордост.
Гегите се организирани во кланови, кои се послушни само кон своите
наследни поглавици. Дури и меѓу поцивилизираните Тоски од југот,
богатството и чинот не значат многу, а дури и најсиромашниот бег од старо
семејство добива приоритет во јавноста и пред највозвишениот новопечен
богаташ. Брачните обичаи на Турците не придаваат значење на
општествените сталежи. Турчинот зема за жена Грузијка или черкеска
робинка. Албанците што го прифатиле исламот останале строги
моногамисти87. Тие никогаш не стапуваат во бракови надвор од својата
народност и сталеж. Бракот со богата Гркинка или со Албанка од ново
семејство се смета за мезаилајанса88. Мешањето на крвта, кое придонело за
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практично исчезнување на стариот турски сој во Стамбол, речиси е непознато
во Албанија, а примитивната структура на општеството останала
непроменета и покрај турскиот поход. Исто така, на своевиден начин
Албанците го зачувале европскиот однос кон жените. Во одредени области
жената пречекува како домаќинка, дури и на пазар оди без фереџе. Никој
Албанец нема да пука на жена, па дури и мажот што патува со жена е безбеден
од напад. Од друга страна, мора да се признае дека селските жени се едвај
повеќе од товарно животно. Професијата на мажот е со пушката, жената ја
врши физичката работа и, несомнено, тоа е причината зошто во Албанија
мажот е оној што ја купува сопругата, наместо жената да дава дар. Но, над сѐ,
во неговото сфаќање на храброста и неговото чувство за авантура е онаму
каде што Албанецот се разликува од Турчинот. Современиот Турчин е добар
војник, но тоа не значи дека е тој навистина воинствен. Тој е човек што може
да стои во строј и послушно да прима команди. Тој ги следи своите офицери со
беспрекорна послушност, лесно ја прифаќа тешкотијата и се бори со
извонредна упоритост кога е во одбрана. Но, тој не поседува ништо од
албанската страст за јуриш и опасност. Тој не живее за да добива пофалби за
својата храброст како што тоа е случај со Албанецот. Тој е глупав и
неимагинативен, а неговата храброст е дефицитарна во жизненост и
агресивност. Албанецот, од друга страна, е роден борец, за кој ништо друго не
е важно. Точно е дека тој има почит за раѓањето и дека за власта ја има сета
почит од патријархалната доба. Пред главата на семејството помладите
припадници изгледаат неми и без своја волја, а помладиот брат едвај ќе се
осмели да запали цигара во присуството на постариот, доколку тоа не е по
поттик на вториот. Но, уште посилно од почитта кон раѓањето е неговото
уважение кон храброста. Смелоста се смета за најсоодветен квалитет за
предводникот, а младинците од клан или село се организираат во групи, кои
ги одржуваат во живот ривалските претензии на локалните јунаци. Секој
енергичен младич оди в туѓина во потрага по авантура и човек не знае дали е
посоодветно да ги споредува со средновековните витези или со ловците на
глави од Малајскиот Полуостров [Малезија]. Пред да наполни шеснаесет
години, од секое момче во попримитивните области се очекува да набави
целосен комплет од оружје по пат на отворена пљачка, а се смета за подостојно
за почит доколку оружјето се ограби што подалеку, надвор од границите на
Албанија.
Кај многу племиња бракот по пат на грабнување е единствената признаена
институција. Мирдитите, на пример, кои се номинално католици, сѐ уште си ги
обезбедуваат сопругите по пат на пљачкање на соседните муслимански
кланови. Современиот Албанец го има истиот сентимент кон својата пушка
како што средновековниот витез ја имал кон мечот. Се смета за едвај достојно
за него тој да оди надвор без неа. Дури во Биглишта, во рамките на областа
населена со Словени, имам видено Албанци како си ги носат пушките преку
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рамо на пазар и кога ја ораат земјата. Животот е евтин насекаде на Балканот,
но на запад од Пинд ја губи и онака ниската вредност што ја има во
Македонија. Убиството се избегнува само во случаи во кои може да доведе до
непријатна одмазда. Да се убие туѓинец едвај е прекршок против мудроста,
додека, пак, нема морален кодекс што го забранува. Во некои области загубата
на припадник на кланот се прифаќа со еднаква леснотија како и убиството на
странец, а барем во една група села, етиката го забранува тагувањето по
паднатиот борец. Неговата мајка или сопруга го примаат пријателот што
доаѓа да ѝ изрази сочувство со спартанска рецитација на делата на покојниот
и со пофалби за неговата храброст, наместо со вообичаеното виење, кое е
обичајно во повеќето области на Балканскиот Полуостров. Животот, кој е
толку полн со несреќи и опасности што се соочуваат со пркосна радост,
неизбежно раѓа извесен стоицизам.
Од оваа состојба на постојана војна израснала институција што е уште
пољубопитна и карактеристична од анархијата што ја поддржува – албанскиот
кодекс на честа. Во отсуство на религиски узди или на владина интервенција,
очигледно е дека ова бесконечно насилство мора конечно да го направи
животот неподнослив, доколку, впрочем, не кулминира во целосно
истребување на самите Албанци. Со цел да се избегнат овие последици,
израснал систем на непишани обичаи меѓу племињата, кој го ограничува и го
формулира правото на убиство. Средновековието во Европа го создало Treva
Dei [Мир и примирје Божје], кое забранувало убиство четири дена во неделата.
Албанскиот план е почесто да се придржува до фајронт за време на
поголемиот дел од денот. Два клана што се во судир, обично се согласуваат да
ги стават пушките на страна сѐ до час или половина час пред зајдисонце. Ова
им овозможува на мира да си ги завршат нормалните работи во текот на
денот. Стоката се прибира малку порано од вообичаеното и на тој начин
штетата што може да се предизвика меѓу крајот на фајронтот и паѓањето на
ноќта се ублажува и се ограничува на она што може да се смета за разумна
мера. Востановената практика им доделува на овие примирја невообичаена
светост. Еднакво свето е и правото на азил, а убиецот што добива прибежиште
дури и кај роднина на убиениот е безбеден под покривот на оној што го
прибрал. Ова примирје или, поточно, заклетвата што го санкционира, е
позната под името „беса“, поим што постепено станува термин кој ги покрива
сите односи на верност и доверба. Никоја друга идеја не игра толку голема
улога во животот на Албанецот и се чини дека се развила во нешто што го
заслужува името на чувство за чест. А, доколку овој нецивилизиран живот на
разбојништво и одмазда создал состојба на општество за кое homo homini
lupus89 би бил најдобриот опис, тој, исто така, води до пријателски врски што
водат до структура на лојалност во општиот хаос. Кланот е еднакво хомоген и
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посветен како што е тоа случајот во шкотските висини. Роднинските врски
жизнено се чуваат и многу се ценети. Албанец од добро семејство, на пример,
ќе му понуди на патник, кој е негов пријател, познанство со цела легија на
роднини распрскани од северот до југот, од кои тој во животот сретнал
малкумина, но од кои очекува дека ќе бидат подготвени да му служат во
моменти на потреба. Исто така, постои институцијата на крвно братство, која
исто така, може да се најде и меѓу некои од Словените во Македонија.
Пријателите што ја даваат оваа заклетва и ги имаат изведено едноставните
ритуали на оваа врска се браќа и доживотни сојузници, и се смета дека се
толку блиско поврзани што дури им е забрането да земаат жени од
семејството на другиот. Овие примитивни особини му припаѓаат на ниво на
развој едвај повисоко од она на Патанците и Авганистанците.
Овој живот на пљачка и крвопролевање си има извесна сликовитост. Доколку
Албанија била повеќе позната за време на романтичарската реакција, тогаш
би станала дестинација за аџилак и извор за многу инспирација. Таа не е ниту
подобра ниту полоша од подивите предели на Европа од средновековието.
Татковината на Мирдите, кои го зачувале не само феудалниот систем туку и
католичката вера, несомнено нуди верна реплика на условите на шкотските
висини, на пример, од периодот пред Реформацијата. Во најмала мера, овој
систем барем произведува мажи, суштества со извонредна градба, кои живеат
енергични животи и ја ублажуваат својата дивотија со смелост и витештво,
кои изнудуваат восхит што лесно може да премине во екстремност. Тие се
Ничевиот натчовек, овие примитивни Албанци – нешто меѓу цареви и тигри.
Нивниот денешен начин на живот ги осудува на степен на сиромаштија, кој е
трајна причина за нивната мака. Трговијата е невозможна, трудот се смета за
нешто под честа и неизбежна последица е што апсолутниот глад ги принудува
северните кланови на годишни предаторски експедиции на сметка на
нивните трудољубиви словенски соседи. Некои племиња одат на печалба во
туѓина – Љапите, на пример, најчесто во Константинопол. Други, особено во
изминатите два века, постепено се распространуваат на плодните рамнини
отаде планините на нивната прародина, притоа станувајќи
полуцивилизирани. Распрскани албански села можат да се најдат насекаде
низ Монастирскиот Вилает, а некои од овие населби датираат не повеќе од
четириесет години во минатото. Но, ниту годишните миграции на
печалбарите ниту постојаните населби на земјоделските колонии не успеале
да предизвикаат значајни промени во навиките на повоинствените племиња –
на пример, клановите од Дибра, кои се напаст за Бугарите, слично како што се
Курдите страв и трепет за Ерменија.
4. Религијата. Причини за прифаќање на исламот, бекташите
Паралелата меѓу Курдите и Албанците е навистина дотолку очигледна што
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придонела за општ впечаток дека Албанците се раса на фанатични дивјаци,
кои ги истребуваат и ги тормозат своите христијански соседи следејќи ја
верската нетрпеливост. Ова едвај би било вистина да се каже во однос на
Курдите. Повеќето од нив се неуверени муслимани, како и сите други народи
од индоевропско потекло што го прифатиле исламот, а многумина се
апсолутни еретици. Но, тие несомнено станале орудие на едно фанатично
движење и дале сѐ од себе да го заслужат епитетот радикал. Меѓутоа,
вистината за Албанците е дека тие низ своето минато ѝ одолеале на секоја
туѓа култура, вклучувајќи го и исламот. Две третини од нив се муслимани,
додека христијаните се православци на југот, а католици на северот. Но,
мухамеданизмот на одметниците е еднакво номинален како христијанството
на верниот остаток. Поисправно би било муслиманите да се прекорат за
нивната рамнодушност одошто за фанатизам. Леснотијата со која тие си
дозволиле да си ја сменат верата укажува дека нивното христијанство
несомнено не било цврсто вкоренето. Им дошло во грчка руба. Нивните
свештеници биле неуки и неписмени и, за разлика од Словените, тие немале
црква што би ги поврзала со нивната националност. Немале тие свој Свети
Кирил да им ги донесе писмата и евангелието на нивни јазик. Човекот што го
заменил грчкото Откровение со арапски Коран, останал не помалку Арнаут и
Скипетар одошто бил претходно, и веројатно ја разбрал новата книга онолку
колку што ја сфатил старата. Ова сигурно е главната причина зошто
Албанците потклекнале пред исламот толку полесно одошто тоа е случајот со
Словените и со Грците. Во процесот тие ниту ја изгубиле својата народност
ниту цивилизација. Затоа што, несомнено тие имале послаб изговор и биле
ставени пред помало искушение. Словенските рамнински села често
потпаѓале пред надмоќна сила кога тие се одрекувале од христијанството. Но,
албанскиот клан, добро вооружен, слободен благодарение на своите планини,
станал муслиман не толку од страв колку од надеж за придобивка. На северот,
каде што турската власт е само номинална, и дури и христијаните носат
оружје, промената на верата изгледа како неоправдан чин на изневера. На
југот, можеби, каде што турската власт е поопиплива и каде што денес
дозволата за поседување оружје е реткост меѓу албанските христијани,
неверноста е значително поразбирлива.
Меѓу Тоските во поскоро време селата често станувале мухамедански со цел да
одбегнат да бидат претворени во чифлици (поседи) за муслиманските бегови.
Чистата опресија, практикувана од страна на жандармеријата, го објасни
прифаќањето на исламот пред околу осум години од страна на големото село
Годалеш близу Елбасан. Но, генералниот мотив за промена на верата беше или
надежта за добивка или стравот од загуба.
Структурата на албанското општество несомнено придонела за стопати да се
зголеми ефектот на индивидуалните промени на верата меѓу албанските
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поглавари. Предностите на прифаќањето на исламот биле толку очигледни, а
ризикот од останувањето христијанин толку голем, што насекаде низ
европска Турција високите сталежи на домородното население, впрочем,
немале вистинска алтернатива меѓу промената на верата и бегството.
Земјопоседникот што посакувал да си ги зачува поседите, едвај имал причина
за колебање. Промената на верата ветувала надеж дека може да си ги зголеми
поседите на сметка на своите верни соседи, а можеби, згора на сè, и да се
здобие со официјална титула. Останувањето христијанин гарантирало дека,
порано или подоцна, тој би морал да ја напушти земјата. Сервијанската
аристократија, на пример, или побарала засолниште во Црна Гора или го
прифатила исламот. Но, словенските селани, кои биле далеку помалку
поврзани со своите поглавари одошто Албанците, и кои биле групирани во
понезависни селски комуни што си ја поседувале својата земја, не биле
изложени на истата судбина како и аристократијата. По цена на прифаќање на
муслимански бег и потклекнување на неброени изнуди, тие најчесто биле во
можност да си ја зачуваат верата. Кај Албанците, од друга страна, феудалната
врска била посилна и, ако земската предност го искушувала аристократот да
си ја смени верата, веројатноста била голема дека и неговите приврзаници ќе
го следат неговиот пример. Тој не бил само нивни спахија. Тој бил нивни
поглавица и, колку и да било тоа неволно, неговите крепосници се
поклонувале на неговата волја90. Ова толкување не е, признавам, ништо
повеќе од претпоставка, но се чини дотолку поверојатно, ако го споредиме
случајот на Власите со оној на Словените и Албанците. Мнозинството од
Албанците станале муслимани. Но, се вели дека не постои ниту еден
единствен случај на прифаќање на исламот од страна на влашко село. Сега
Власите ја оформуваат единствената народност на Балканот што е апсолутно
слободна во својата општествена структура. Тие немаат аристократија каква
што имаат Албанците. А, бидејќи се номадски и пастирски народ, наместо
земјоделски, тие не се на милост на земјопоседниците, каков што е тоа случај
со повеќето Словени. Секоја влашка комуна е, практично, автономна, а
индивидуалните Власи без двоумење се одделуваат од своите села. Кога
околностите стануваат неподносливи, тие просто емигрираат – како што го
сторија тоа жителите на Москополис. Словените, откако ќе се сместат околу
црква и манастир, остануваат вкоренети во земјата. Албанците ги следат
судбините на нивните поглавари. А, Власите се дома каде и да има планински
врв.
Алабанското менување на верата и прифаќање на исламот несомнено било со
огромни политички последици, но неговото влијание во однос на нивниот
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Најдобрите елементи на албанскиот народ несомнено му се придружиле на Јован Кастриот кога
тој емигрирал во Неаполското Кралство. Албанците во Сицилија сѐ уште ја практикуваат источната
литургија.
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менталитет и општествен живот било мошне занемарливо. Присвојувањето
на харемскиот систем било делумно и површно. Речиси сите се еретици и не
обрнуваат многу внимание на забраната за алкохолот. Никогаш не заборавиле
дека нивните предци биле христијани. Некои села направиле извесен
компромис меѓу двата света. Над земја тие ги имаат џамиите за целиот свет да
ги види, додека сѐ уште палат свеќи пред своите икони во подземна капела.
Другаде не е невообичаено да се осигуруваат за Последниот ден со тоа што ем
ги крштаваат децата ем им прават сунет. Секое момче носи муслиманско име,
кое фигурира во официјалниот селски катастар, додека дома ги викаат Јован
или Ѓорѓи. Богородица е име во кое луѓето се колнат дури и во областите што
станале муслимански непосредно по турскиот поход. Фанатизмот е до толку
занемарлив што муслиманските Албанци често посетуваат христијански
цркви, палат свеќи на иконите и, накратко, прават сѐ освен да се прекрстат.
Жените, како што е вообичаено на Балканот, се конзервативната странка. Во
Годалеш, на пример, тие сѐ уште чествуваат слави и, несомнено, вдахнуваат во
своите деца неквалификувана почит кон старата вера, оставајќи им на мажите
да ги образложат земските предности што произлегуваат од придржувањето
до религијата на Турците. Оваа колебливост е веројатно повообичаена во
селата одошто во градовите, но дури и во Призренд [Призрен] постои една
класа што постојано осцилира меѓу исламот и христијанството91 . Во исто
семејство често се случува таткото, од службени причини, да биде католик,
додека синовите се муслимани. Но, доколку некаде има трага од фанатизам
меѓу Албанците, тогаш тоа е во градовите, особено во оние градови каде што
месните христијани не се Албанци. Во Охрид и Монастир, на пример, каде што
има турски квасец меѓу муслиманското албанско население, а христијаните се
или Власи или Бугари, етничката антипатија на Словените и Албанците
навистина, сметам, добива повеќе само од трага на верска нетрпеливост, а
масакрот е секогаш веројатен. Но, во овие градови присутни се турски
свештеници, чија дејност е да ги подучуваат Албанците на фанатизам. Во
селата свештениците се ретки и повеќето од нив се мошне неписмени, а
почесто џамиите се оставаат да скапуваат до распаѓање.
Но, постои религиозно влијание што дејствува меѓу муслиманските Албанци,
кое е поблаготворно од нивната природна рамнодушност и попотентно од
нивните магливи сеќавања за христијанското минато. Исламот никогаш не е
задоволително кредо за народите од европската раса и во него израснале низа
секти што ги прошируваат и ги рафинираат неговите доктрини, и внесуваат
елемент на мистицизам во неговата сурова и позитивна доктрина. Во
Албанија, како и на Крит, најзначајната од овие секти е онаа на бекташите. Тие
се монашко општество чии свештеници се познати како дервиши. За разлика
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Сѐ до 1703 година повеќето од Гегите биле тајни христијани, кои биле крштавани скришум. Во
таа година католичкиот совет ја забранил оваа практика.
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од обичните мухамедански свештеници, овие обично се одрекуваат од
брачните и од половите односи, и целосно се посветуваат на религиозниот
живот. Мошне тешко е да се дефинира нивниот однос кон ортодоксниот
мухамеданизам. Тие се несомнено еретици, но никогаш немало отворена
шизма. Тие опстојуваат во Црквата како посветено братство, кое е заколнато
на добротворот и добрите дела, кое никогаш не присвојува формален
антагонизам кон државната религија. Меѓутоа, и покрај тоа, длабока
недоверба и одбојност ги двои дервишите од ортодоксното мухамеданско
свештенство, а нивното општество е, или било, забрането во Константинопол,
несомнено поради својата асоцијација со јаничарите. Но, нивното влијание е
многу поопсежно одошто свештенските сталежи на своето братство.
Групирани околу секој манастир со својот шеик (игумен) и своите дервиши се
наоѓаат илјадници несвештени приврзанци, кои се иницираат во ритуалите и
доктрините и се посветени на своите интереси. Можеби не е претерано да се
каже дека речиси секој Албанец – барем на југот – кој има некаков интерес во
религијата е припадник на бекташката секта. Нејзиниот генерален прием
изгледа датира од времето на Али Паша, кој се надевал дека преку
пропагирање на ерес меѓу своите муслимански поданици ќе успее да ги одвои
што поефективно од Турците. Тешко е да се избегне употребата на зборот ерес
– и несомнено учењата на бекташите се длабоко еретички – но, нивното место
во исламот е можеби најаналогно на она на слободните масони во
христијанството во периодот кога било вистинско религиозно движење – како
што Толстој, на пример, го опишува во „Војна и мир“ 92. Врз своите припадници
сектата наметнува обврски за добротвор и човекољубие, ги собира околу
своите манастири, им дава поинтересно и шпекулативно кредо одошто
ортодоксниот ислам и ги поврзува заедно со обврска за меѓусебна
услужливост.
Бекташката доктрина е тајна дисциплина, која целосно им се обзнанува само
на иницираните, но јас имав можност да ѕирнам во нејзините учења од
бекташите, кои ги сретнав на Крит и во Албанија.
Сектата го должи своето потекло на извесен Хаџи (Свети) Бекташ, свештеник
што станал капелан и своевиден духовен патрон на јаничарите, а
бекташизмот претежно бил пропагиран преку нивното влијание93. Човек
може да сфати како овие младинци од европски род, грабнати од своите
христијански мајки на возраст, кога веќе несомнено имале научено нешто за
христијанството, би претпочитале либерална и еретичка форма на исламот. А,
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Самите бекташи сакаат да се замислуваат како сродни души со слободните масони.
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Разликувачката носија на јаничарите, кои, во суштина, биле општество на воени монаси, била
високо бело кече. Бекташките шеици (игумени) го зачувале ова. Малото бело кече, кое е
вообичаено во албанската носија, веројатно го должи своето потекло на овој знак.
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бекташизмот поседува елементи од сите вери на Истокот, истовремено
зачувувајќи одреден уникатен дух. Неговата теологија е пантеистичка. Го
заменува Алах од исламот, кој стои во однос на своите приврзаници како
семоќен тиранин кон своите робови, со некоја концепција за универзална
духовна супстанција во која човечката душа може да влезе и со која да се
сплоти. Ги мрази сите препреки што ги двојат душите една од друга и од
Господ. Го наоѓа патот до единство со Господ преку универзална љубов и
општа толеранција. Целосно е слепа кон етничката и кон верската припадност,
а имам слушнато од бекташ дека дури и христијанин може да им се придружи,
иако во практиката тој не можеше да ми посочи пример за христијанин што ја
ползувал оваа политика на отворена врата; но, пак, источниот христијанин ја
цени толеранцијата само како особина корисна кај Турчинот. На својата
мистична страна бекташизмот учи дека светецот треба да настојува дури и во
овој живот да ги надмине препреките на индивидуалноста и во екстаза да се
спои себеси со Господ. Во практиката се плашам дека ова се користи како
изговор за либерална употреба на опиум и алкохол, и Албанците се обидуваат
да ја реализираат Хегеловата изрека за филозофот опиен од Господ малку
премногу буквално. Ова учење за универзална духовна супстанција е некако
усогласена со верувањето во трансмиграција на душите. Тие веруваат дека
човечката душа скита низ животинските тела пред да се сплоти во заедница
со Божественото. Ова укажува на будистичко влијание. Затоа што
бекташизмот го влече среќниот заклучок дека ниту еден живот не смее да се
одзема од каприц. Навистина, посветен бекташ од старата школа носи ѕвона
на своите чевли за да може да ги предупреди малите суштества што живеат во
тревата да ги одбегнуваат неговите стапки. Човек може бесполезно да ги
проучува сите библиотеки на источното христијанство, барајќи олку
рафинирано, милозвучно и нежно сфаќање на верата. Што се однесува до
неговите односи со исламот, јас сум убеден дека, не само што бекташизмот е
ерес туку, во суштина, е побуна. Тајно не ја прифаќа идејата дека Мухамед бил
пророк од уникатен или авторитативен ранг. Бев убедуван од еден образуван
Албанец, кој, иако самиот не беше бекташ, бил роден и израснат во посветено
бекташко семејство, дека сектата проповеда активна одбојност кон Мухамед.
Но, очигледно, доколку е ова вистина, тогаш е тајна што би била мошне опасна
да биде откриена од неинициран бекташ. Историски, бекташизмот спаѓа во
иста група со сите други муслимански ереси, како оној на шиитите од Персија
и Индија, кои гледаат на калифот Али и неговите убиени синови Хасан и
Хусеин 94 со исклучително уважение. Тие го ставаат Али пред Мухамед; ми
беше речено дека тие веруваат во тројство, чиј припадник е Али, но ова
изгледа едвај верно со пантеизмот, и покрај тоа што поимот веројатно им бил
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Тие веруваат дека душата на Хусеиновиот убиец преминала во зајак, поради што Албанците
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распространето суеверие, кое може да се најде, на пример, во Сибир. Можеби оваа легенда
навистина се заснова на некое постаро празноверие.
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привлечен на момчињата што своевремено биле христијани.
Што се однесува до моралноста, се вели дека бекташите се антиномисти, кои
не проповедаат морални заповеди што се обврзувачки за своите припадници.
Сметам дека е ова недоразбирање, или можеби клевета измислена од Турците.
Навистина, Турците признаваат оти тие сметаат дека бекташите се атеисти.
Етиката на бекташите е мошне спиритуално кредо, кое настојува да ги
надмине сите надворешни морални заповеди и правила, заменувајќи ги со
поуниверзален принцип на љубов и дарежливост. Можно е тие да ја ставаат
настрана мухамеданската верзија на Декалогот, исто како што ја игнорираат
прохибицијата на виното и портретурата. Како пантеисти, тие се природно
нетолерантни кон секој вид формализам. Дотолку повеќе што една од
нивните аксиоми вели дека човекот треба да го следи внатрешното светло,
без грижа за јавното мнение. Но, нивното учење за моралот му било
дефинирано на еден мој пријател од страна на шеик (игумен) на нивното теќе
(манастир) близу Калканделен со следново старомодно, но восхитувачко
резиме. „Сето зло“, рекол шеикот, „се содржи во употребата на следниве четири
изреки:
‘Јас јадам; ти си гладен.’
‘Јас сум добар; ти си зол’.“
И несомнено дека од овој текст95 човек може да конструира извонреден
систем на моралност. Едвај може да служи како столб за светата институција
на приватна сопственост, а несомнено би ја уништило догматичната државна
религија. Но, за кредо на дарежливост, братство и толеранција би
претставувало извонредна подлога. Претпоставувам дека Толстој и овој
бекташки шеик би се согласиле за многу работи. Учење што е толку духовно и
толку хумано е несомнено малку над моралното ниво на Албанците. Но, барем
ги држи нивните умови отворени за подобри влијанија и ги чува од
постанување како Курдите – алатки на фанатичен султан. Од сите негови
постулати, тие барем ја научиле толеранцијата. Не сум имал среќа да го видам
бекташизмот на дело под среќни политички околности. Бекташката заедница
на Крит беше принудена да одбере страна во општиот судир меѓу
Христијаните и Муслиманите. Но, тие го осудуваа судирот, иако беа учесници
во него, како луѓе што одобруваат подобри работи, додека условите ги
принудуваат кон полоши. Сред клетиот живот на тој несреќен остров, тие се
обидуваа да ги постават темелите на тивка и прогресивна егзистенција. Си ја
имаа својата мала библиотека од француски и турски книги; милуваа во духот
на широката толеранција да полемизираат за теологијата со странци, со
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христијани и меѓу себе; а, нивниот бекташизам се чини ги чуваше од сувите
одрекувања на просечниот „Млад Турчин“, кој премногу често е слободен
мислител само поради тоа што неговиот ум е премногу мрзлив и премногу
примитивен за да се грижи за шпекулативни работи. Но, за мене добар бекташ
е оној како шеикот на Теќето во Призренд. Благороден, достоинствен и
љубезен, тој ја минува својата невина старост во градина со црвени рози и
старомодни лози. Да се посети тој е да се стапне во атмосфера на едноставност
и мир. Зад него, активен живот. Минал долги години скитајќи низ
муслиманскиот свет. Патувал на престој во Индија и студирал во Бокара,
слушајќи ја секоја мисла или мудрост што некој прочуен доктор имал да
сподели. На крајот на неговиот аџилак, обременет со мудроста на Истокот,
тргнал дури и до Рим, нестрплив да си ја докаже толеранцијата, искажувајќи ја
својата почит кон папата. Чекал неколку месеци за прием и на крајот останал
растажен од одбиеното барање со кое неговиот едноставен импулс кон
дарежливоста бил пречекан. Кога ја заврши својата приказна, се сврте кон нас
со искрен поглед низ своите грижливи очи и се обиде преку
несочувствителниот медиум на нашиот грчки преведувач да ни го пренесе
својот срдечен мистицизам. Успеавме да разбереме нешто околу заедницата
на душите, пред да дојде времето за нас да го оставиме покриен со неговите
рози, кои изгледаа како да ја носат со себе драгоцената миризба на неговата
благородност и посветеност.
5. Корица [Корча] и јазичното движење
Не е цела Албанија дивина. Во јужните предели има рамнини што се здобиле
со мошне високо цивилизациско ниво, каде што анархијата е само релативна,
а самите Албанци се зрели за воспоставена администрација и се жедни за
образование. Тоските од југот отсекогаш биле поумерени луѓе од северните
Геги. Турците ги држат Гегите подисциплинирани кон администрацијата.
Плаќаат даноци и ја почитуваат воената регрутација. Поретко се предаваат на
искушението на пљачките и нападите — кои меѓу нив се почесто казнувани,
во судири и граѓански војни. Меѓу нив нема словенско население што би било
предодредено со својата беспомошна невооруженост да бидат нивни
крепосници и вазали. Туѓинската народност што живее меѓу нив,
најзабележително хеленизираните Власи, се цивилизирачко влијание. Тие се
во достапна близина на грчката граница и грчката култура. Христијанското
малцинство ѝ припаѓа на православната црква, а грчкиот јазик се говори
мошне генерално меѓу повисоките сталежи, како меѓу христијаните така и
меѓу муслиманите, во градовите како Јанина и Корица, па дури и меѓу
селаните во областите близу границата. Албанскиот им е сѐ уште мајчин јазик.
Беговите се сѐ уште феудални кнесчиња. Примитивните албански обичаи сѐ
уште се непроменети. Но, светот отаде планините е реалност и влијание, како
што не е кога човек ја минува реката Скумби кај Елбасан, каде што започнува
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дивата земја на Гегите.
Во Корица атмосферата е речиси европска. Пристапот до неа е по цврст пат, кој
е мошне убеден дека не е корито од исушена река или пролетен вруток.
Вашиот коњ, научен на турски автопати, конечно се согласува да ги минува
мостовите без забелешка, а на некои од нив дури можете да забележите и
парапет. Селаните што ги сретнувате се облечени, навистина, во носијата која
нивните предци можеби ја носеле кога го следеле Пир во Италија и сите носат
пушки; но, го одложуваат џарењето дури не ги минете и, зачудувачки, се
чувствувате како да сте во земја на слободни луѓе, каде што самопочитта е
речиси возможна. Додека замоците на поглаварите во земјата на Гегите сѐ
уште потсетуваат на караули, овде, покрај примитивните коцкести кули на
нивните предци, современите бегови на Тоските издигнале огромни шатоа
[замоци], кои доминираат и според изгледот ги прават како џуџиња ќумезите
од кал на нивните сиромашни вазали. Забележувате рудник за јаглен,
неодамна обработуван, на периферијата на градот, и два млински оџаци –
невини од чад – во борба со невкусна, но сепак, величествена нова катедрала и
блескава џамија за посед на хоризонтот. Улиците се релативно чисти, а во
дуќаните на овој чуден град, еднакво оддалечени како од морето така и од
железницата, повторно ги среќавате сите оние финеси и луксузи за чие
постоење сте заборавиле во македонската дивина. Енергијата и жизненоста на
албанскиот карактер се чини некако нашле полуизраз. А, сепак, грчкиот
владика и турскиот паша, туѓинци обајцата, претендираат на верност кон
градот, иако соочени со духот на почвата од кој обајцата стравуваат и обајцата
го прогонуваат – дух што брзо плете нов народ и покрај сите нивни напори.
Доколку тајните мисли во величествените срца на овие двајца службеници
можеа да се разголат пред светот, би заслужиле да бидат рангирани меѓу
најретките љубопитности на чиновништвото. Тие имаат една иста страст што
владее со нив, владиката и пашата, и кога завршуваат со молењето за
деструкцијата на другиот во своите дневни тајни молитви, се сомневам дека
една мала жестока клаузула на грчки и турски се адресира во идентична
фразеологија на Алах и на Светото Тројство. Тоа е молитвата за деструкцијата
на еден буквар. Тие гледаат на тој буквар како што Зевс гледал на
Прометејовите факели. Крајот на Турското Царство е некако предодреден во
кабалистичките симболи на неговата азбука, а неговите кратки лекции по
читање со едносложни зборови изгледа се пофатални за Грчката црква
одошто сите трактови на еретиците. Го видов еднаш и ги превртував неговите
страници со кротка грижа, како што морнар ракува со торпедо. Беше заклучен
во стаклена витрина во светиот амбиент на Американското протестантско
училиште во Корица, каде што е безбедно засолнето на странска почва во
сенката на спогодбите и капитулациите. Само што бев направил формална
визита кај бискупот, кој ми објасни како уште од времето кога бил секретар на
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екуменскиот патријарх, неговата добро заслужена слободна активност била
минувана во бескрајни обиди да промовира заедница меѓу Англиканската и
Грчката црква. За време на работните часови имал посериозна должност. Се
преокупирал себеси со екскомуникацијата на родителите на сите дечиња што
се осмелувале да го посетуваат протестантското училиште каде што е
засолнета таа маѓепсана книга. Ова изгледа како невообичаен начин за
промоција на заедница меѓу протестантизмот и православието. Што се
однесува до пашата, тој неодамна го испратил началникот на полицијата на
лов по предавнички книги и само заповедничка телеграма од еден од
конзулатите во Монастир успеала да ја спаси азбуката.
Историјата на тој буквар е сведочењето за едно надежно движење, кое дава
ветување за просветленоста на Албанија од иднината. Нема трага сѐ до
средината на седумнаесеттиот век од каков било Албанец кој бил толку
ексцентричен што посакал да пишува на својот сопствен јазик. Тие стари
Скипетари, водејќи го својот мачен живот на пљачка и смртно непријателство,
немале желба да читаат ниту, пак, имале пригода да пишуваат. Доколку се
појавила потреба за комуникација со далечен пријател, тука бил
професионалниот турски писар, кој седи со скрстени нозе во ќошот на пазарот
во секој ориентален град, со својата трска и шишенце со мастило, кој ја
преведува потребната порака на најпомпезен и куртоазен турски јазик. Тука
бил и најблискиот православен селски свештеник, кој обично бил писмен на
грчки. Нема сомнеж дека во центрите како Јанина, Берат, Корица и Елбасан
имало училишта, но ѝ припаѓале на православната црква и сета нивна
комуникација била на грчки. Тие го учеле младиот Албанец дека е Грк, дека
мора да говори грчки и дека неговиот мајчин јазик бил само упростен детски
дијалект или варварски патуа96 за „Турците“. Што се однесува до
муслиманите, образованието едвај влегувало во нивните поимања. Турскиот
концепт за училиште е место каде што малите момчиња се клекнати на
земјата и го рецитираат Коранот на памет. Кога имале желба да научат да
читаат и да пишуваат, дури и муслиманите претпочитале, и сѐ уште
претпочитаат да учат грчки. Грчкиот, пред сѐ, се зборува далеку повеќе
одошто турскиот во долна Албанија и, и покрај тоа што има тешка
ортографија, таа е релативно лесна да се научи во споредба со турската
калиграфија, за која се потребни долги години обука. Запознав еден офицер од
Јанинската Област, кого татко му го испратил на година или две во грчката
гимназија. Бев уште поизненаден кога, при дистрибуирање на извесна
хуманитарна помош во пари на селаните од неколку муслимански албански
села во Колонската Област, чии домови биле запалени од страна на Бугарите
под Чакаларов, со своите големи рогати раце овие џинови ги зачкрабаа своите
потписи на формуларите со грчки букви. Но, и покрај тоа, учењето што било
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спакувано во туѓинска обланда не можело да напредне во Албанија. А, тука
вината лежи во карактеристичниот гениј на современиот грчки јазик.
Англичанец со класично образование може да разбере водечка статија во
грчки весник по дваесетминутно толкување на јазичната парадигма на
современиот глагол, но не може да разбере речиси ништо од најпростата
реченица искажана на грчки. Но, албански селанин, кој лесно го говори
колоквијалниот грчки јазик и кој лесно може да го зачкраба своето име со
грчки букви, нема да разбере ништо од истата статија. Меѓутоа, навистина,
многу Албанци што пишуваат на грчки мошне лесно повеќе можат да изразат
извесни ограничени и конвенционални идеи на грчки одошто да го
командуваат јазикот. Имам слушнато, на пример, за благородничко
мохамеданско семејство, кое најмило учител по грчки кога нивната ќерка се
подготвувала за својата венчавка. Таа научила да формулира извесни
конкретни и многу ограничени идеи на грчки – главно, информации и
прашања околу здравјето – не со цел да се здобие со клуч за грчката култура,
туку просто да може да испраќа вести за домашните настани од својот нов дом
до стариот. Познавањето на грчкиот јазик никогаш не било реткост во јужна
Албанија, но и покрај тоа Албанците останале неписмени, изолирани и
необразовани. Малкумината што учеле во грчката гимназија во Корица или во
Јанина, или на универзитетот во Атина, станале, фактички Грци. Но, повеќето
Албанци немале намера да се однародуваат себеси и нивниот патриотизам
како последица на тоа останал неприпитомен од буквите.
Дури во втората половина на седумнаесеттиот век се појавил првиот Албанец
што развил невообичаена желба да го ползува својот јазик за литературни
потреби. Првите пионери изгледа дошле од редовите на католичкото
свештенство. Нивното минато во оваа смисла е за пофалба, во споредба со
нивните православни браќа, на кои изгледа поимите „Грк“ и „христијанин“ им
биле синоними. Првата книга отпечатена на албански била „Imitatio Christi“,
објавена во Венеција во 1626 година. Католичкиот бискуп од Ускуб, по име
Богданес, сторил многу за јазикот. Тој ја ползувал латинската азбука, а неколку
примероци од неговите дела сѐ уште постојат. А, имал уште попретприемлив
наследник кон крајот на осумнаесеттиот век, православен учител со име
Теодор, кој живеел во Елбасан. Тој бил првиот пионер што направил обид за
сериозна студија на јазикот, а неговиот „Lexicon Tetraglosson“ (латински, грчки,
влашки, албански) прикажува вистинска оригиналност, бидејќи тврди дека
местото на албанскиот јазик е меѓу европските говори. Тој се користел со
интересна оригинална азбука, која не е ниту латинска ниту грчка97. Некои
патриоти се убедени дека тоа била древна албанска азбука, која никогаш не
престанала да се користи во Елбасан. Други, пак, мислат дека можеби била
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Се чини дека таа се разликува сосем малку од првата доријанска азбука, која била заснована на
феникиските фигури и, впрочем, Вон Хан верува дека таа е деривирана директно од Феникијците.
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заснована на таен код, кој бил во употреба кај трговците од Елбасан за
нивните приватни преписки. Поверојатно е дека била оживеана и, можеби,
приспособена од Теодор. Старите мажи од оваа област сѐ уште ја користат 98.
Тешко е да се збие нескастреното звучно богатство во кое дивее албанскиот
јазик во помалку од триесет и една или триесет и две букви. Несомнено,
никаква снаодливост не успеала да го претстави со грчката азбука. Животната
амбиција на Теодор била да основа албанска печатница во Елбасан. Работел,
планирал и штедел, и конечно, добил можност да достави нарачка кај
влашките печатари од Москополис за албански отпечатоци. Нарачката била
навремено извршена и Теодор, несомнено исполнет со радосна возбуда за
остварувањето на својот патриотски сон, сигурно почувствувал потреба да
тргне до Москополис за лично да го проследи скапоцениот товар до Елбасан.
Неговата загриженост за нивната безбедност го возбудила сомнежот кај
неговите шпедитери. Што ли може да има во овие тешки сандаци што е толку
скапоцено за Теодор, ако не пари? И, во согласност со тоа, откако направиле
советување настрана, мазгаџиите го убиле Теодор. Преданието не пренесува
што сториле со својата мистериозна и бескорисна пљачка. Очигледно Теодор
бил пионер роден пред своето време. Во тоа време било опасно за човек да си
игра со букви во Албанија. Некои педесетина години подоцна, еден друг јужен
Албанец, Наум Векилари, ја презел заложбата на Теодор и изработил друга
азбука. Таа се здобила со извесен напредок во областите околу Корица и
неколку мали книшки биле отпечатени со неа. Но, дотогаш веќе биле
воспалени љубоморите на грчкото свештенство и општо се верува меѓу
албанските патриоти дека Наум, кој бил толку невнимателен што си се
доверил себеси на грчката болница во Константинопол кога се разболел, бил
отруен од страна на патријархот. Ја пренесувам оваа приказна не затоа што
верувам дека е точна, туку бидејќи е интересно да се забележи дека обидите
на Албанците да се ослободат од вековната неукост веќе го воспалила
непријателството на православната црква. Во тој период движењето сѐ уште
било во зародиш и лесно можело да се исфрли од колосек со прерана смрт на
некој од неговите лидери. Во меѓувреме, католичкото свештенство на северот
исто така било активно. Језуитите издале неколку книги, повеќето, меѓутоа,
легенди за светци, кои немале некоја конкретна вредност во образовна
смисла. Тие во прилог издавале и религиозен периодичен магазин во Скутари.
Најсреќниот настан за албанскиот јазик бил преводот на Библијата од страна
на Константин Христофоридис (чиј интелект бил засилен благодарение на
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Ги земам овие детали, како и повеќето друго во ова поглавје, од ракописот насловен како „Peri
Albanoi“, кој го најдов една вечер скриен зад табуретката во мојата спална соба во Монастир.
Нејзин автор е патриотски албански христијанин, образован човек со забележителен литературен
талент, чие име морам да го сокријам поради негова безбедност. Целта на неговото криење на
ракописот во мојата соба беше да ја запознам англиската јавност со каузата на неговите
сонародници и сметам дека со инкорпорирање на неговиот материјал во моите забелешки им
помагам во нивната цел.
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блиското пријателство со учениот патник Вон Хан), под покровителство на
Британското и странско библиско друштво. Првин Библијата била издадена
на две азбуки, повеќе или помалку модифицирани да ја задоволат
карактеристичната фонетика на албанскиот јазик – на грчка азбука за југот, на
латинска за северот. Овие рани изданија, меѓутоа, наишле на ниска бараност,
но во годините 1877-79 Комитетот на албанските патриоти, повеќето од нив
муслимани, се сретнале во Константинопол, каде што изработиле сосема
трета азбука, главно латинска, со примеси од грчката. Оваа азбука конечно
била усвоена од страна на Библиското друштво, а нивните албански книжари
се зафатиле со задачата да ја продаваат. До денешен ден тие се прогонувани
како од грчката црква така и од Турците. Секое патување што го преземаат
тие е авантура. Нивните семејства се бојкотираат и се екскомуницираат од
страна на православното свештенство; додека тие самите често се затвораат
од страна на Турците. Работата на Константинополската комисија наскоро го
привлекла вниманието на турската влада и била принудена да пребега на
безбедно место. Се сместила во Букурешт и основала своја сопствена
печатница, од која биле издадени околу педесет книги, вклучително и
граматика, житие на Скендербег, народна историја на Албанија и низа
преводи. Периодични весници на албански биле издавани во Букурешт,
Софија, Рим и во Лондон99, но релативно мал број примероци стигнуваат до
Турција. На Универзитетот во Виена има катедра по албански, а австрискиот
конзулат во Монастир повремено регрутира студенти од поистакнатите
млади патриоти. Тие се намамуваат со ветувањето за вработување и
образование, а нивната судбина е, секако, да странат агенти на австриската
интрига. Австриското министерство за надворешни работи има нешто
попрактично на ум одошто студијата на непозната и занемарена гранка на
ариевската филологија.
Еден од фундаменталните принципи на државништвото на Абдул Хамид е да
ја држи Албанија дива и неука. Македонија е преплавена со училишта што
шират пропаганда од секое замисливо национално гледиште. Има грчки
училишта за да се хеленизираат Власите, Словените и Албанците. Има
бугарски училишта што ја одржуваат во живот шизмата во православната
црква. Има српски училишта со цел да го разделат словенскиот елемент. Има
румански училишта за Власите да се одвојат од хеленските интереси. Кон сите
овие Портата се насмевнува со рамнодушна и каприциозна благонаклоност.
Колку повеќе училишта и колку повеќе пропаганди, толку помалку страв за
властите од коалиција меѓу христијаните против турскиот јарем. За сите нив
има презирна толеранција. Тие се дел од наследната отоманска традиција на
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„Албанија“, издаван во Лондон, е месечен литературен магазин чиј уредник бил Фаик Хеј Коница,
научник и академик, чии високи достигнувања во полето на филологијата се еднакво исклучителни,
како и неговата толеранција и просветленост кон политиката.

228

„подели, па владеј“. Но, албанските училишта спаѓаат под сосема поинаква
категорија. Во нив Турците гледаат сила што не дели, туку обединува.
Албанците, поделени на религиозна основа, во заедница го имаат само својот
јазик и токму во култот на тој јазик лежи надежта за повторно обединување
на муслиманите и христијаните. Албанското движење, кое е националистичко,
како и сите други, се разликува во тоа што ја бара својата обединителска
точка не во верската, туку во секуларната пропаганда. И покрај тоа што
раните пионери во таа дејност биле христијани, нивната заложба никогаш не
била фракционерска, и на тој начин ги придобиле патронатот и симпатиите
на муслиманската аристократија. За Турците е сеедно под плаштот на која
национална или верска заложба христијаните се организираат. Но, помислата
муслиманите и христијаните да се обединат, притоа муслиманите да се
здобијат со национална совест, била недозволива и веднаш го обележала
албанското движење за прогон. Турската политичка теорија не ја прифаќа
народноста како легитимна линија за поделба на народите. Верата е она што
ги двои во категории. Добриот муслиман нема што да бара во историјата, во
јазикот или во аспирациите. Тој е Отоман и поданик на калифот – султан.
Христијаните, до одредена мера, можат да се оддаваат кон која политичка
определба посакуваат. Тие, доколку сакаат, дури можат и да истакнуваат
портрети на грчки или на сервијански кралеви во своите дуќани. Ним им е
забрането поседувањето оружје, не се подобни за каква било извршна
должност во државната служба, тие се ништовности на кои безбедно може да
им се дозволува да си поигруваат со сентименталната нелојаност, под услов
таа да запира пред тајните здружувања и вооружените демонстрации. Но, кога
муслиманите се оддаваат на овие каприци, тогаш работата е сосема поинаква,
зашто Империјата се заснова токму на нивните пушки. Нивната лојалност е
неопходна, и сето она што има дефицит на лојалност кон државата не е само
предавство, туку шизма. Тоа е несомнено причината зошто „Младотурското“
либерално движење, кое, иако е неефективно и е безопасно, сепак, се
прогонува со поголема жестокост одошто која било бугарска завера. Во
случајот на Албанците имаше и дополнителни причини за прогонот. Тие се
воинствен народ чиј револт би бил еднакво импресивен колку што нивната
лојалност е драгоцена. Нивната татковина е ридеста и непроодна и затоа е
мудро да се спречи првиот знак на иредентизам, бидејќи отворено востание
би било особено тешко да се сузбие. Понатаму, султанот си ја регрутира
својата гарда од Албанците, а што ќе стане со Јилдиз доколку стражата развие
национални аспирации? Конечно, доколку Албанците постанат поумерени и
поцивилизирани под влијанието на буквите, кој ќе ги држи Србите и Бугарите
под контрола? Тие би престанале да бидат разбојници и тирани на маршевите,
а Словените од овие погранични региони би можеле некој ден да си ги кренат
главите. Ова беа убедливи причини зошто албанското движење требаше
безмилосно да биде сузбиено.
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Сето искуство на Истокот укажува дека, откако некој народ ќе започне да го
култивира својот јазик и да основа свои училишта, неговата следна желба е
ексцентрично и неудобно барање за пристојна државна управа. Навистина,
изненадувачки чин е што воопшто биле формирани албански училишта.
Меѓутоа, во 1884 година Албанското здружение, кое се имало зафатено со
издавањето на своите книшки и периодични весници во Букурешт, смогна
сили да отвори машка гимназија во Корица. Имало во просек околу шеесет
ученици, кои потекнувале и од муслимански и од христијански семејства,
додека учителите ѝ припаѓале на православната фракција. Меѓутоа, успехот на
училиштето бил мошне ограничен меѓу христијаните, поради тоа што од
самото основање било подложено на систематски прогон од страна на грчкото
свештенство. Читањето на анатеми против училиштето набргу станале
редовен дел од ритуалот на грчката катедрала. Неговите даскали упорно биле
бојкотирани. Но, и овие методи се покажале како неефективни, и, на крајот,
Грците нашле за неопходно да ги денунцираат двајцата главни албански
учители како предавници што коваат завера против султанот. Нивните
дејства поминале незабележани неколку години, бидејќи војната од 1897
година ја ставило целата грчка народност под сенката на сомнежот. Но, во
1902 година учителите, двајца браќа со име Наум и Леонид Нача, беа уапсени и
сѐ уште гнијат во затворот несудени. Училиштето, како што го видов, е
разурнатa и растурена школка, дворот е обраснат со плевел, а училниците се
полни со камења што апостолите на хеленизмот и културата ги фрлаат низ
скршените прозорци додека тие арогантно минуваат покрај училиштето. Еден
друг интересен експеримент сѐ уште опстојува во осакатена форма. Во 1889
година било основано Албанското протестантско училиште за девојчиња и
момчиња под покровителство на американската мисија на г. Герасимо Кирјас,
способен и посветен човек, кој во својот краток живот сторил многу за својот
јазик и неговата кауза. Како многумина од пионерите на ова движење, и него
го дочекала прерана смрт. Тој бил грабнат од разбојници и влечкан натамунаваму од нив речиси цела година, додека неговите пријатели прибирале пари
за прекумерен откуп. Изложеноста, оскудицата и безмилосната суровост на
кои бил положен за време на ова искуство практично го убиле и тој починал
набргу по неговото ослободување. Училиштето продолжува да функционира
под раководството на неговата сестра, која е дипломец на „Роберт колеџ“.
Четири години напредувало и било мошне посетено од муслиманската
аристократија на Корица. Но, успехот по извесно време го разбудил сомнежот
на властите. Не смеело да се дозволи идната генерација на мухамеданска
аристократија да биде воспитана од мајки што ја всадуваат идејата на
патриотизмот со познавање на сопствениот јазик. Стасал ферман дека секој
татко на мухамеданско дете, кое присуствува на настава во училиштето ќе
биле прогонет веднаш и без судење на доживотен егзил. Премногу отишле
така порано – сега еден несреќен поет чие злодело било да издаде верзија на
легендата за Гвиневир на пропишаниот албански јазик, потоа дарежлив и
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толерантен бег, кој го помагал училиштето во Корица. Заканата се покажала
како ефективна и останале само христијанските училишта. Грчкото
свештенство знаело како да се справи со нив. Тука биле вообичаените
анатеми, екскомуникации и бојкоти, а кога јас ја посетив Корица во 1904
година, бројот на ученици кај г-ца Кирјас беше опаднат на околу дваесет,
некои од нив протестанти и повеќето од нив припадници на семејства чии
домови се надвор од непосредното влијание на владиката на Корица.
Нејзината настава се изведува како да е лукава и срамна дејност, а нејзиното
училиште, кое е центар на возвишени влијанија, пример за ред и убавина и
добра волја, полесно би било толерирано доколку беше дувло на пороци и
криминал. Во секој миг началникот на полицијата може да влезе трчајќи во
дворот, а на повеќе наврати храбрата дама, која работи таму сама и без
заштита стоела на вратата, предизвикувајќи го да ја изврши заканата дека ќе
ги конфискува нејзините книги. Самото училиште е под странско знаме, но гца Кирјас е турски поданик и како таква е подложна на истиот третман кој им
беше изречен на даскалите од машкото училиште. Тука се и католичките
училишта на северот, кои се одржуваат од страна на језуитите во Скутари
[Скадар] и во еден или два други поголеми центри на Гегите. Католичкото
свештенство има сторено многу за албанскиот јазик, но ги спроведува своите
училишта на дефинитивно верска основа, што ги лишува од какво било
влијание врз мухамеданите, кои, сепак, оформуваат две третини од
албанското население. Тие му го должат својот имунитет на фактот што се под
австриски протекторат100. За жал, нивната цивилизаторска мисија е
ограничена на градовите. Доколку Гегите некогаш успеат да бидат повратени
од дивината, тоа ќе биде сторено преку неутрални или секуларни училишта,
во кои ќе можат да присуствуваат синовите на муслиманските бегови. Истата
организација што го основала албанското училиште за момчиња во Корица,
отворила училишта во Поградец и во Колониската Област, но овие исто така
биле затворени, главно како производ на љубомората на Грците. Во
приморјето има секуларни италијански училишта во Дуразо [Драч] и во
Валона, кои исто така, биле изложени на прогони од властите. Нивната цел е
да го промовираат италијанското влијание, а нивниот успех е ограничен.
Стравот на Турците и љубомората на Грците ја наметнале својата волја врз
албанското движење мошне ефективно. Тие успеале да ја уништат
пропагандната машинерија и оставиле само култ чиј живот зависи од
посветата на индивидуалците. Ниту има училишта, ниту цркви, ниту
комитети. Навистина, има албански друштва во Руманија, во Италија и во
Египет кои се повеќе или помалку активни и повеќе или помалку независни.
100

Сестрите на Свети Винсент де Пол своевремено беа етаблирани во Призренд, но бидејќи тие
се под француски протекторат, австриските интереси интригираа против нив, и тие беа принудени
да ја напуштат својата дејност.
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Но, тие немаат ограноци во Албанија. Ништо не би било полесно одошто
формирање на тајно здружение од типот на бугарскиот комитет, но такво
нешто не постои. Не постои дури ни примитивна организација што шверцува
националистичка литература, а и покрај тоа што турските царински и
полициски власти се лесно поткупливи и крајно неефикасни, тие сепак,
претставуваат задоволителна препрека за весниците што проповедаат револт.
Тоа што и покрај толку многу можности толку малку е остварено, претставува
своевиден доказ за политичката неспособност на Албанците. Можеби тоа е
производ на состојбата во која повеќето Албанци веќе ги имаат слободите што
ги ценат. Албанците претпочитаат анархија и ги немаат истите мотиви како
Бугарите за здружување со цел да остварат политичка автономија. Затоа што
тие веќе ја уживаат слободата да прават што сакаат, со исклучок на
образованието. Но, и покрај тоа, и покрај отсуството на организација, под
површината напредува бескрвава и невина пропаганда, која стои во
изненадувачки контраст на воинствениот дух на народот и на традициите на
Балканот. Не дејствуваат ниту по пат на отворени судири ниту по пат на тајни
атентати, но и покрај тоа каузата си има свои неплатени и неофицијални
мисионери, кои каде и да одат, оформуваат дух на братство, кој на свој начин е
далеку повреден одошто какво било дисциплинирано и тиранско здружение.
Надвор од дофатот на турските власти, на Корфу [Крф], во Каиро, во Букурешт,
дури и во Софија, каде и да мигрираат Албанците во потрага по работа и
печалба, тие наоѓаат некој образован и просветен сонародник, кој ним им го
наметнува култот на нивниот јазик, ја буди нивната национална гордост и ги
учи да бараат напредок и независност во иднината. Враќајќи се во своите
планини, тие со нив ја носат мистериозната просветеност на новата азбука.
Албанецот што ги презирал буквите кога тие му биле претставувани во
туѓински пакет, се здобива со нов однос кон учењето кога дознава дека
неговиот мајчин јазик може да се пишува и да се печати. Цивилизацијата
повеќе не е нешто туѓо, кое од него бара извесно жртвување на
националноста, одредена нелојалност кон неговото минато. Тој станува
ентузијастички обожавач на оваа Минерва во фустанела, а неговиот
прошверцуван буквар му отвора видик на култура и постигнувања. Дури и
турските апсани се претвориле во просветителски центри, а даскалите
затворени за прекршокот што учеле момчиња, се наоѓаат овозможени да
влијаат врз возрасни мажи. Меѓу моите пријатели е еден албански бег, кој,
осуден за убиство, влегол во солунската зандана како старомоден дивјак, не
очекувајќи ништо повеќе од животот од турбулентните рунди одмазди и
угнетувања, кои им биле секојдневието на неговите предци. За време на
неговото заточеништво научил да чита и да пишува албански и денес, иако е
сѐ уште необразован и наивен, целиот негов изглед претрпел свежа
преориентација. Христијаните од неговата околија го сметаат за нивни јунак и
заштитник. Доколку Турците сѐ уште не го сакаат и во него се сомневаат, тоа е
поради неговата милодушност, неговата толерантност и неговото
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пријателство со незадоволниците. Тој повеќе не е преокупиран со старите
племенски спорови, туку сонува за ослободителна војна. Дотолку повеќе,
неговиот случај не е изолирана невообичаеност. Не можам да го опишам ова
подобро одошто да ги цитирам невообичаените зборови од мојот ракопис,
дело на Албанец, кој самиот е ангажиран во другите занимања на оваа
неформална и романтична пропаганда. „Единственото средство што
Албанците го имаат за ширење на националната идеја е извесен многу изабен
буквар, кој прави многу чуда поминувајќи од рака на рака додека е мета на
прогонот на Турците и грчкото свештенство, кои го анатемизираат како
предавничка и субверзивна книга. Овој буквар со себе ја носи магијата што ги
топи племенските судири и ги обединува со врска што не може да се дефинира
најстарите непријатели, носи мир и најтопло пријателство меѓу сталежите и
генерациите, буди неопислив ентузијазам за јазикот и народноста и за секоја
добра работа, и набрзина го трансформира дивиот и нехуман племеник во
цивилизиран граѓанин“. Повторно, откако ги опишува бедните судири и
љубомори што произлегуваат меѓу Албанците од добри семејства
благодарение на вечната борба за примат, ракописот продолжува:
„Но, меѓу Албанците што се просветлиле учејќи да го пишуваат својот јазик,
благородноста по род веќе нема значење, бидејќи сите се еднакви, искрени
пријатели, така да се рече, крвни браќа. Се забораваат престапите и кавгите,
сталежите и кастите, и што било друго што има тенденција да ги дели. Денес
во Албанија може да видите дека луѓето се рангираат и се вреднуваат не
според нивната вера, возраст или род, туку во согласност со длабочината на
нивните патриотски чувства. За албанските патриоти верите и сталежите се
бесмислени и застарени концепции; тие ја сметаат љубовта кон пишувањето и
култивирањето на својот јазик и националност како највисока благородност и
најдобра религија.“ Ниту, пак, е овој невообичаен и ентузијастички јазик
преувеличување. Имам видено чиновник во турската хиерархија, муслимански
Албанец од добро семејство, како јавно прегрнува христијански селанин, кога
врската што ги поврзува е само забранетиот култ на нивниот заеднички јазик.
Под здружениот прогон од црквата и државата, култот на албанскиот јазик се
продлабочил и се проширил во патриотско движење, кое е истовремено и
националистичко и демократско. Бидејќи муслиманите се посериозни околу
јазикот одошто христијаните, ја отстранува препреката на верата, а бидејќи
христијаните што ја сработиле пионерската дејност биле народни луѓе, се
срамниле класните предрасуди. За рамнодушниот туѓинец може да изгледа
како тривијална работа тоа што неписмен народ си го обновил јазикот по
вековно занемарување. Нема литература, со исклучок на беседите за ајдуците
и погребалните песни на бабите, кои го одржуваат во живот древниот занает
на професионалните оплакувачи. Нема апсолутно ништо да се додаде на
музиката или на мудроста на европскиот говор. А, сепак, неговиот култ успеал
за првпат во својата историја да обедини поделен и варварски народ.
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Прогонот го зајакнал нивното ткиво, а духовниот стимул на оваа преокупација
со идеја, го проширило нивниот ментален хоризонт, ги ублажило нивните
манири, и ги кренало на морално ниво каде што самодисциплината и
посветата без личен интерес станале возможни. Во овој култ на буквите и
јазикот лежи најдобрата надеж за иднината на Албанија. Благодарение на
будалаштината на Грците и на Турците, тој веќе ги удира темелите на
нејзината независност и, во исто време, на нејзината цивилизација. Кога ќе
дојде денот кога албански принц ќе седне на престолот на Скендербег, тој
нема да се заколне на лојалност на просветениот устав на најмладото
европско кралство, ниту на Библијата, ниту на Коранот. Тој ќе ја даде својата
заклетва, доколку е мудар, на албанскиот буквар.
6. Призренд и реформите
Доколку Корица [Корча] е престолнината на Долна Албанија и на поумерените
Тоски, со нивната квазихеленистичка цивилизација и нивниот нов и бескрвав
култ на буквите, Призренд е центрарот на подивите Геги, а кога го посетив во
јуни 1903 година, градот беше под треската на албанскиот револт против
наметнувањето на австро-руските реформи. Стратегиската железничка пруга,
која се чини дека не носи никаков товар освен топови, никакви патници, освен
војници или воени затвореници, води низ една тесна клисура од Ускуб до
касарната во малото село Феризовиќ – место што се прослави пред година или
две кревајќи востание против турскиот мудир (потпрефект) и бркајќи го од
селото лишен од неговите уши. Албанија започнува во Феризовиќ.
Очигледниот знак дека е границата помината се тутунските дуќани. Малечки
бутки гледаат отворени кон улицата и ситни мажи со бели капчиња –
вистинскиот Албанец ретко носи фес – седат со скрстени нозе зад големи
купишта контрабанд тутун. Го продаваат на отворено, без да се кријат.
Своевремено постоеле ограноци на турскиот тутунски монопол во Албанија,
но се покажало дека било премногу лесно да се убиваат нивните управници, а
премногу тешко да се контролира трговијата на „слободниот“ тутун101 , што
тие одамна престанале да постојат. Овие ароматични купишта домородни
ливчиња се амблемот на албанската анархија, симбол на неуспехот на Турците
да остават, дури и на површно ниво, најблаг впечаток врз овој планински
народ. Пред три-четири години, како последица на крвав, но за среќа,
неуспешен напад на австрискиот конзул во Призренд, извесни зачетоци на
уредна администрација беа направени во градот. Крвта на конзулите е
секогаш семето на цивилизацијата во Турција. Во Ипек [Пеќ] и Ѓакова
буквално сѐ уште нема ниту закон ниту суд. Цивилниот кодекс, повеќе или
помалку заснован на наполеонскиот модел, кој е во употреба во Турција, не е
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на сила во овие градови. Правдата што се администрира, се споделува од
верски функционери чиј законик е Коранот. Во сето она што ѝ припаѓа на
цивилната страна на политичкиот живот, тука е сѐ уште златната доба на
исламот. Кадијата го администрира законот како што бил запишан од
Пророкот, а неговиот суд ги почитува истите максими и истите церемонии кои
преовладувале кога Бермеседите биле калифи во Багдад. Тука е сѐ уште светот
на „Илјада и една ноќ“ и тука, во Европа, на далечина од еднодневно
патешествие до Виена со воз, се живее како на Истокот во средновековието.
Другаде во Албанија – во Скутари [Скадар], на пример – дури и коранскиот
закон е непризнаен. Единствениот правен канон е античкиот кодекс на
албанските кланови, кој мора да е горе-долу ист како кога Ахил ги повел
своите мирмидони против Троја. Се занимава главно со убиството и неговата
казна, определува во кои околности нечија куќа мора да биде изгорена до
темел, кога синот мора да умре за гревовите на својот татко и под кои услови
човек мора да се одметне во планина и, барајќи одмазда, да се посвети на
разбојнички живот. Турците, очајни од неуспехот да го заменат овој законик со
нешто нивно, кренале раце и, впрочем, отпечатиле превод на негова
необработена верзија во својот официјален календар за Скутарскиот Вилает
на тој начин го усвоиле како закон на земјата. Историчарот што е во потрага
по иронии и аномалии, нема да најде почуден контраст од ова меѓу Турците и
Албанците – едните, азијатски народ од монголско потекло и најбедна
интелектуална надареност, а сепак, во посед, благодарение на Албанците, на
мошне хуман и подробен законски кодекс; другите, европски народ од
ариевско потекло, кој може да се пофали со извесно номинално христијанство,
надарен, итар, интелигентен и во контакт низ вековите со грчката и со
италијанската цивилизација, а сепак, задоволен во дваесеттиот век со состав
на институции што останале неизменети уште од најраните денови на
ариевската миграција. Меѓутоа, за време на нашиот престој во Призренд се
правеше голема претстава дека сето ова се менува. Двајца нови судии биле
испратени во Скутари – Евереин и Грк. Обајцата биле убиени. Уште двајца
пристигнаа во Призренд, српски одметник и Евреин, и ги исчекуваа
настаните. Турските службеници во Албанија ги поминуваат своите животи во
исчекување настани. Со себе носат малку мебел и претпазливо ги опипуваат
состојбите пред да ги распакуваат најнеопходните работи. Албанците имаат
кратка постапка за барање отстранување омразен службеник. Тие просто се
појавуваат масовно, со пушки во рацете, околу резиденцијата на службеникот
и неколку часа подоцна поворка ожалостени љубезно го проследува својот
покоен губернатор кон скучните рамнини, каде што кротките мажи купуваат
готови цигари од лиценцираните дуќани на турскиот монопол.
Пред неколку години извесен невообичаено енергичен турски службеник
направил збирка што самата се опишува како Годишник на Косовскиот
Вилает. Делото содржи статистики за населението и даночни пријави за секој
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град и секоја област во провинцијата. Годишникот е одамна застарен, зашто,
како што си поминуваат годините, единствено што се менува е датумот на
корицата. Меѓутоа, има еден напис што никогаш не застарел. Се однесува на
областите Ѓакова и Ипек, за кои со право се тврди на празна страница дека
„досега не се објавени доверливи податоци“. Простата вистина е дека Ѓакова и
Ипек не плаќаат даноци и не испраќаат регрути во турската армија. За миг се
чинеше дека сето ова ќе се смени и во 1903 година извесни официјални
пророци претпоставуваа дека по остар револт Албанија била исплашена и
реформирана. Дојде време на превирања. Дури и железницата им беше
забранета на Европејците и по пат на измама, врз која е мудро да се фрли
превез на нејаснотија, јас успеав за време на кратко отсуство на Хилми Паша
од Ускуб, да влезам во Призренд. Мештаните ги нишаа главите и зборуваа за
моето патување како за невозможна авантура. Поминале дванаесет месеци
откако последниот Европеец бил таму, влегол во градот со воз и со двајца
конзули, придружен со коњаничка бригада.
Заминав од Ускуб со големи очекувања. Што може сѐ човек да открие во тој
мистериозен регион, чуден како Арабија, далечен како Судан? Не бев
разочаран. Посведочив две чуда. Ја видов Албанија мирна и открив
официјална турска верзија на настаните, која беше претежно точна. Во
дадениот момент Призренд беше како секој друг град во европска Турција.
Однадвор беше флегматичен и мирен. Албанците, кои до пред два месеци
никогаш не ја минуваа улицата без пушка преку рамото, одеа невооружени. Во
градот ништо не потсетуваше дека сте во земја каде што туѓинец не смее да
шета сам – освен, впрочем, ако случајно погледнете зад вас кога минувате
некоја тајна уличка и забележите Албанец како свечено плука како израз на
неговата индигнација од вашето присуство. Навистина имало „своевидна
војна“ во Албанија. Битка навистина се одиграла близу Ѓакова. Албанците
навистина беа повеќе или помалку исплашени и засега ги прифаќаа
„реформите“.
Три месеци порано – кога ние во Европа одеднаш сфативме дека постои
албанското прашање, зашто несреќен руски конзул беше убиен во Митровица
– имало околу две илјади албански пушки во градот, а занемарливиот турски
гарнизон се прашувал на чија страна би било помудро да се бори. И тогаш,
недела по недела, верните парталосани одреди од Мала Азија почнале да
пристигаат. До мај веќе имало триесет баталјони на готовс. Тоа не било
тривијална операција. Султанот не си ја ризикувал војската во мали одреди. А,
кога триесет баталјони пристигнале во Призренд, на племенците не им
преостанало ништо друго освен да се предадат. Мудро си се вратиле во своите
села и ги оставиле пушките дома. Несомнено, тоа било понижувачки чин,
затоа што Албанецот си гледа на својата пушка како што нашите предци
гледале на своите мечеви; таа е значка на благородност, ако не на машкост, а
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дотолку повеќе во оваа клима, таа е далеку понеопходна од облеката. Но,
покрај сѐ, во Призренд немало конкретна причина за отпор. Триесетте
баталјони не се судриле со никого и никој не се судрил со нив. Точно е дека
дваесетина души биле уапсени, но бидејќи само тројца од нив биле
забележителни личности, инцидентот едвај може да се претстави како causus
belli102. Триесетте баталјони ги напуштиле своите борбени позиции и набргу
биле прераспоредени во Ѓакова.
Ѓакова го презира Призренд. Во Призренд живеат две европски семејства,
додека почвата во Ѓакова е сѐ уште чиста. Според тоа, Ѓакова се одлучила да си
се почести со пасивен отпор. Цели пет дена пазарот бил затворен, што на
Истокот е најсмртоносниот чин на пркос. Триесетте баталјони и нивните
тројца паши седеле вриејќи додека работел телеграфот. Тројцата паши не биле
едногласни – зошто инаку би биле таму? Во турската војска секогаш има
тројца паши – едниот да предлага, вториот да се противи, а третиот да
испраќа телеграми до Константинопол. Ден по ден триесетте баталјони
седеле залудно. Ден по ден дуќаните седеле затворени. А, Константинопол
повикувал на дипломатија. Не смее да има насилство ниту безразумна
ургентност, зашто Албанците не се неверници. Но, на крајот дошла наредба
што им дозволила на тројцата паши и триесетте баталјони да побараат од
Албанците од Ѓакова, во името на султанот, да ги отворат своите дуќани. На
шестиот ден дуќаните биле отворени и во името на султанот тие повторно го
изложиле на бел ден и на видик на војските на Неговото Височество
извонредниот контрабанд тутун, за кој оваа област е толку заслужено
прочуена. Тоа бил почетокот на крајот. Албанците во планината ја прифатиле
наредбата за присилно отворање на дуќаните како објава на војна и
нападнале во заседа една коњаничка патрола. Биле убиени триесетина
војници и Турците тогаш почнале сериозно да дејствуваат. Воените дејства
траеле еден ден. Албанците ги држеле своите позиции на ридовите, а Турците
ги нападнале со артилериски оган. На крајот на денот Албанците сѐ уште ги
држеле своите карпи, а и обете страни изгубиле по меѓу осумдесет и сто
борци. Потоа уследиле уште неколку дена без акција, време за кое Турците се
задоволиле со уништувањето на околу деведесет средновековни кули или
koulés. Овие кули играат значајна улога во феудалната организација на
Албанија. Само богат поглавар може да изгради кула. Бидејќи е богат, тогаш
мора да е бескрупулозен, а бидејќи е смел, тој станува лидер. Да му се уништи
кулата е, во извесна смисла, да му се подрие влијанието. Меѓутоа, во
меѓувреме турските засилувања почнале да се наближуваат од Ипек и
Албанците можеле да бидат нападнати во слабината. Тие немале комесаријат
ниту организација, а нивните резерви со храна и муниција биле речиси
исцрпени. Ден по ден тие се намалувале и, кога на крајот триесетте баталјони
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тргнале напред, ридовите биле напуштени. Таа година немало повеќе борби.
Во Митровица, каде што околу деветстотини племенци се обиделе да
јуришаат мост против турски топ, и повторно во Ѓакова Албанците сметале
дека направиле доволно да ја зачуваат честа. Тие ги познавале Турците
премногу добро за да ги сфатат сериозно нивните закани за постојана
окупација и редовна администрација. Но, во секој случај, ним им недостигала
организација за пролонгирана кампања. На повик на своите поглавици, секој
маж се пријавил на одреденото место носејќи го со себе максималното
количество куршуми што можел да го понесе. Кога овие биле истрошени,
немало што повеќе да се стори. Албанците изгледаат неспособни за
долгогодишната подготовка што му претходи на бугарскиот револт. Тие не
градат воен трезор, не трупаат муниција во складишта. Соодветно, нивните
буни се загрижувачки, но краткотрајни авантури и, доколку Турците успеат да
преживеат сѐ додека секој Албанец ги испука патроните на својот појас, тие
можат да уживаат во својот триумф – сѐ до следната пролет.
И, така, комичната реформа била спроведувана една сезона. Под личен надзор
на Хилми Паша, празните страници на календарот на Косовскиот Вилает
постепено биле пополнувани и биле изготвувани прекрасни списоци, кои
посочувале колку овие диви области треба да плаќаат во име на данок на
добиток и колку регрути што ќе бидат главоболка за турските офицери треба
да даваат103. Вилаетскиот буџет покажал како благословите на
цивилизацијата веќе биле потрошени со расипикуќничка рака на овие диви
области. На половина пат до Призренд сретнавме грчки инженер. Тој беше
цивилизиран човек, кој учел во Виена, и со задоволство застана да разговара
со нас и да ни ја каже својата приказна. Шест месеци бил во турска служба. Бил
испратен во Скутари да направи инспекција на патиштата – турска црна шега.
Се чини дека, всушност, бил испратен на пронаоѓачко патешествие со цел да
бара мостови, но и покрај тоа што бил опкружен со моќна турска придружба,
Албанците не му дозволиле да продолжи. Четири месеци подоцна бил
префрлен во Призренд. Му било речено дека за една недела патот од
Призренд до железницата кај Феризовиќ ќе биде поправен, и тој пристапил
кон негова инспекција. Десет отсто од македонските приходи, барем така ми
рече Хилми Паша, биле одвоени за поправка на патиштата. Нешто навистина
било направено. Два месеци пред нашата посета патот бил еден вид речно
корито, кое се завивало меѓу карпите и потоците. По внимателна инспекција
успеавме да откриеме, на простор од неколку милји, убиствени колци, кои
биле забиени низ средината на интервали од триста чекори. Ова биле
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реформите. Човечката рака несомнено го оставила својот белег на вруточкото
корито, а кога воловите се препнувале на колците и кога тркалата на колите
се кршеле на нив, мештаните ја изразувале својата благодарност кон Европа
за овие благодети. Што се однесува до грчкиот инженер, тој видел сѐ што
требал да види. Се уморил од чекањето за идната недела. Парите и работната
сила за поправка на патиштата ги немало и тој бил на пат за Ускуб да ја
поднесе својата оставка. Мене ми изгледаше ова типично за сето она што
Турците го сториле на овие албански простори за да ги реализираат
реформите. Се фалеа дека ја прочистиле жандармеријата од нејзините
најлоши личности. Но, всушност, нејзините редови беа пополнувани со
регрути од поенергичните крадци во областа. Неколкумина од најноторните
беа разрешени. Некои од нив веќе започнаа да се враќаат во службата. За
време на една прошетка низ Призренд, ми беа посочени двајца жандарми,
обајцата ноторни убијци, кои биле разрешени, па потоа вратени на должност.
Што се однесува до другите, само неколкумина христијани биле примени во
редовите на жандармеријата. Справедливоста ме обврзува да истакнам дека
биле преземени извесни мерки на претпазливост за да се осигури нивната
безбедност. Тие ги минуваале работните денови заклучени во просториите на
полицијата за да не ги види случајно некој Албанец, а кога навечер се враќале
дома, не им било дозволувано да си ги земат пушките со себе, како што беше
случај со нивните муслимански колеги. Се сметаше дека Албанците ќе се
чувствуваат како помалку навредени доколку овие ѓаури полицајци одеа
безопасни и невооружени. Би било неприфатливо неверник да носи пушка и
да уапси некој верник. А, по сѐ, доколку нападнат некој од беспомошните
жандарми додека тие се враќаа дома од работа, тогаш крвопролевањето би
било минимално. Од извесна гледна точка, ова одбивање да се вооружат
новите регрути мора де се сфати како хуманитарна мерка.
Враќајќи се од Ускуб, речиси една година подоцна, разбрав (април 1904
година) за своевидното продолжение на ова куриозитетно историско поглавје.
Првиот обид за наметнување на даночна и воена обврска на сметка на Гегите
од Ѓакова и северот придонел за уште една буна, овој пат пообемна и
поопасна. Се кренала и Дибра [Дебар], и доколку Турците не настапиле со
забележителна стратегија за попречување на обединувањето на
контингентите од тој регион со бунтовниците од Љума и Ѓакова, тогаш тие
можеби ќе морале да се соочат со посериозна побуна. Како што се случило,
значителна турска војска под раководство на Шакир Паша била опколена
близу Ѓакова и би била оставена без друг избор, освен капитулација, доколку
Шемши Паша не се појавил со силна војска од Ускуб. Преговорите што
уследиле биле завршени со значителен успех за Албанците.
Турците не се откажале целосно од своето право да даночат и да регрутираат
во Горна Албанија, но се согласиле да ги одложат овие омразени операции за
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две години – период што се чини дека доволен да се покаже како
еквивалентен на грчките Календи. Турците, се разбира, се принудени, од
почит кон Австрија и кон Русија, да продолжат да прават театар дека
воведуваат реформи и затоа, одвреме-навреме, се вработуваат христијански
Срби како жандарми. Меѓутоа, мошне е јасно дека, доколку овие обиди
изгледаат како премногу сериозни или истрајни, тогаш Албанците повторно
ќе се кренат. Прилично тешко е да се објаснат мотивите што довеле до овие
албански побуни. Кога Бугаринот зема пушка в рака, кога се обидува да ги
разбуди симпатиите на Европа, се повикува на светоста на берлинската
спогодба и, кога вели дека тој сака слобода и автономија, реформи и устав, ние
мислиме дека знаеме на што мисли. Тој се ползува со фразеологијата на
Западна Европа, а неговото држење кон нас е полно со почит. Но, Албанците ѝ
пркосат на Европа. Тие ја започнаа својата кампања со убиството на г.
Стербина, рускиот конзул во Митровица. А, нивната цел се чини е да
протестираат против реформите. Секако, доколку не погледнеме подлабоко од
површината, нивното движење не изгледа дека заслужува симпатии. Тоа
изгледа како отворено реакционерно, а Европа има извесно оправдување
доколку таа претпоставува дека тие се пофанатични од самите Турци. И
нивните лидери се мажи од „старата школа“, поглавици што просечниот
балкански христијанин без двоумење ги ословува како „разбојници“. Точно е
дека некои од нив се кренале до уваженост преку пљачката. Разбојник или
успешен „рурален стражар“ често се пензионира потпирајќи се на приходите
од своите грабежи, си гради средновековна банда и го тероризира
соседството. Неговата област станува Алсатија, засолниште за секој очаен
одметник, и тој не склучува спогодби за екстрадиција. Политиката на Турците
е да го уважуваат. Вчерашниот разбојник денес се наградува со титули и
ордени, и нему му е отворен патот кон воените чинови и кон
административните служби. Тој станува последниот збор во неговата
ограничена територија. На негова поплака се распушта префектот (кајмакам),
а доколку се здружи со неколкумина свои колеги „поглавари“, може да смени
дури и валија. Тој има слобода да краде, да убива, да се збогатува. Ниту еден
христијанин не смее да се осмели да се поплакува од него, зашто локалните
чиновници се негови слуги. Доколку има заповед, тој само треба да го испрати
протоѓерот да им ја соопшти на жителите. Кога започнала гласината дека во
Митровица доаѓа руски конзул, поглавицата Иса Болетинац испратил некој од
својата тајфа низ градските улици извикувајќи: „Јас, Иса Болетинац, му
забранувам на секој жител на Митровица да ја издава својата куќа на рускиот
конзул. Доколку некој го стори спротивното, тешко него.“ Но, подобрата класа
од овие луѓе се наследни поглавици од стари семејства, кои се избориле за
своето воинствено реноме не преку разбојништво, туку преку јунаштво во
месните клански спорови. На пример, Иса Болетинац поминал шест години „во
планина“ одмаздувајќи го убиството на свој роднина. За време на ваквата
кампања, Албанецот мора да ја игра улогата на разбојник, во смисла дека тој
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живее на грбот на населението, но неговата цел не е толку пљачката колку
што е одмаздата. Разликата може да изгледа суптилна. Нема сомнеж дека
мажите зад оваа движење – Сулејман Батуша и Иса Болетинац, на пример – се
претставници на старата анархистичка традиција. За некои од нив анархијата
е личен интерес, за други таа претставува чувство на независност.
Во својата најчиста форма албанското движење е, како и сите други балкански
движења, инспирирано од националистички идеал и од желба за
еманципација од турската надвласт, а доколку носи облик на непријателство
кон Европа, тоа е така бидејќи Европа ја игнорирала Албанија на Берлинскиот
конгрес, и поради тоа што таа се претворила во де факто заштитничка на
Словените, со кои Албанците се во историски спор. Во разговори со Албанци
често се имам обидено да дојдам до преглед на нивните ставови. Гегите, по
правило, се пренеобразовани за да можат со каква било јаснотија да изразат
што мислат и што сакаат. Нивната побуна е инстинктивен излив. Но, доколку
човек може да замисли Гега што е доволно примитивен да ги споделува
гледиштата на Болетинац и неговите соплеменци, а доволно образован за да
може јасно да ги артикулира, тогаш тој би го образложил националниот став
приближно на следниов начин: „Ние, Албанците“, би рекол тој, „сме
првобитното и автохтоно население на Балканот. Словените се освојувачи и
имигранти, кои вчера дојдоа од Азија. Што се однесува до Бугарите, тие се
монголско племе, кое нема што да бара во Европа. Русите можеби си се
нарекуваат Европејци, но кога доаѓаат нивните конзули тука и се однесуваат
како господари со своите камшици, ние ги забележуваме нивните ситни очи и
нивните високи јаболчици, и знаеме дека и тие се Татари. Сервијанците, под
нивниот цар Душан, ја освоија земјата што потоа дрско ја нарекоа ‘Стара
Сервија’. Тие се населија тука и за одредено време нѐ протераа во нашите
планини. Малку по малку ние си го вративме нашето. ‘Стара Сервија’ повторно
е албанска, каква што отсекогаш била и засекогаш ќе биде. Точно е дека
останува сервијанско малцинство што е заштитено од Русија. Таа дури и
поставила неколку руски монаси од Света Гора да го чуваат светиот
сервијански манастир во Дечани. Зошто таа ги брани нашите вековни
непријатели? Затоа што тие се Словени. Овие таканаречени ‘реформи’ не се
ништо повеќе од алатка на пансловенската завера. Зошто Русија го
ограничува своето внимание само на Косовскиот Вилает, а не прави ништо за
Јанина и за Скутари? Затоа што во Косово има Словени. Зошто таа не прави
ништо да ни помогне со нашите училишта и со нашиот јазик? Затоа што ние
не сме Словени. Овие реформи се наменети само да им помогнат на Словените.
Зошто тогаш да ги почитуваме? Русија ви вели дека треба да има христијани
во жандармеријата, а вие мислите дека сме фанатици затоа што се противиме.
Тоа воопшто не е прашање меѓу муслиманите и христијаните. Имаше стотици
католички Албанци во нашите редови кога се боревме во Митровица и во
Ѓакова. Всушност, кога Русија вели дека треба да има христијани во
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жандармеријата, таа мисли на сервијанските христијани. Кога дојде време да
се примаат христијанските жандарми, кого предложија руските конзули? Тие
се состанаа со своите шпиони, нивните агенти-провокатори, најноторните
инструменти на словенската пропаганда, и ги присилија Турците да ги стават
во униформи и да им дадат пушки. Ќе дозволиме ли овие луѓе да владеат со
нас? Што се однесува до Австрија, ние сме свесни дека таа сонува да ја
анектира Албанија и дека и таа е словенска сила. Нејзините конзули никогаш
не се Германци. Тие се секогаш Чеси, или Хрвати или Полци. Нашата програма
е: Албанија за Албанците – и ние немаме намера да ѝ се потчиниме на никоја
туѓинска доминација, особено не на онаа на Словените. Доколку Турците не
можат да не заштитат од панславизмот, тогаш ние сме сосема подготвени да
се бориме против Турците. Ние никогаш не го прифативме нивниот јарем. Ние
си ги зачувавме нашите обичаи, нашиот јазик и нашата локална независност.
Но, ние никогаш не сме плаќале данок. Сме се бореле како доброволци за
султанот во секоја турска војна – и кај Плевна и кај Домокос – но, никогаш не
сме ја носеле турската униформа ниту сме го прифатиле ропството на
касарната. Вие признавате дека сте пријатели на Кретанците и на Бугарите
кога тие ја бранат својата слобода. Зошто тогаш сакате нам да ни го наметнете
турскиот јарем? Претпоставувам дека тоа е бидејќи ние не сме Словени или
затоа што мнозина од нас се муслимани. Ова е вашата толеранција. Не, ние не
сакаме реформи. Ние претпочитаме слобода.“
Мојот имагинарен Албанец кажа некои работи што се апсурдни, а други кои се
вистинити. Човек мора да погледне преку зборовите. Не се кренаа Албанците
против реформите, туку против затегањето на турската контрола и
подалечната опасност што доаѓа со доминацијата на Австрија и на Русија.
Европа направи ѕверска работа кога таа ѝ ја довери судбината на Македонија
на две заинтересирани сили. И Русија и Австрија се учеснички во
македонскиот хаос. Со генерации тие спроведуваат свои пропаганди,
поддржувајќи ги интересите на една народност на сметка на друга, со цел да
си ја обезбедат својата позиција и да ги подготват своите идни претензии.
Апсурдно беше да се очекува дека тие ќе ја играат улогата на објективни
арбитри. Албанците ја зборуваат вистината кога инсистираат дека се, врз
основа на бројноста, апсолутно доминантно население на „Стара Сервија“; но,
сѐ додека тие се покажуваат како неспособни да ги почитуваат барањата на
сервијанското малцинство, тие го подриваат своето сопствено природно
право да владеат со областа.
7. „Стара Сервија“
Призренд лежи во подножјето на поголема планина. Неговите стрмни улици –
со јаросната река, бујните тополи, свежите цветни градини на дервишките
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манастири, елегантните џамии и тајните, речиси утврдени куќи, кои ретко
издаваат срамежлив прозорец кон надворешниот свет – се креваат кон
турската цитадела на ридот, која се распаѓа. Тоа е рид на сеќавања и видици.
Пред вашите нозе лежи големата косовска рамнина, каде што Сервијанската
Империја се распаднала на првиот удар на османлиските освојувачи. Далеку во
заднина, на север, е темна планинска верига, која е границата со Нова Сервија.
На запад, преку Ипек, се крева огромен алпски ѕид од пурпурно и бело, а преку
него е слободата. Тоа е границата со Монтенегро [Црна Гора], каде што еден
огранок од сервијанската народност се одржал себеси и ја одржал својата
слобода. А, одзади лежи великото минато. Тесна клисура ги сече планините
одзади – надесно зелен рид, налево гола карпа, а меѓу нив, во далечината,
сините врвови на Шар Даг. Среде долината се крева огромна карпа, а на
нејзиниот врв стои стариот замок на цар Душан. Тука тој живеел и владеел –
сервијански крал меѓу сервијански народ.
По некоја полуиронична конвенција, оваа земја, која своевремено му
припаѓала на Душан, од која се гледаат две слободни сервијански земји, е
позната под името „Стара Сервија“. Тоа е Сервија што некогаш била. Кога
дојдов тука, очекував дека ќе сретнам, како што е тоа случајот другаде во
Македонија, население што е претежно христијанско и кое живее под власта
на муслиманско малцинство. Ова е она што европскиот патешественик би го
сретнал тука пред два века. Денес Србите се остаток, кој како производ на
емиграција, масакри и присилни потурчувања се намалил на ниво на една
третина од севкупното население. Во двете области, Призренд и Ипек, нема
повеќе од 5.000 сервијански домаќинства, наспроти 20.000 или 25.000
албански семејства. Во цела Стара Сервија нема толку сервијански семејства
колку што има албански само во Ипек и Призренд. Во минатото било поинаку.
Историјата забележала две големи масовни емиграции од Стара Сервија. Во
1680 година сервијанскиот патријарх тргнал на чело на маса од 100.000
приврзаници за кои турската управа била неподнослива, сосе нивните стада,
колепки и рала да бараат азил во Карловац во Унгарија. Педесет години
подоцна втора орда од околу 30.000 души тргнала по истиот пат.
Најспособниот и најпатриотски елемент од сервијанското население побарал
азил и иднина во христијанска земја и, практично, секој свештеник од
митрополијата му се придружил на патријархот, надевајќи се дека ќе си ја
зачува верата. Сервијанското население што останало, без лидери, без
учители и без свештеници, станало лесен плен за Турците и за Албанците.
Цели региони, сѐ уште Сервијани по крв и по јазик, го прифатиле исламот под
принуда на сабјата. Процесот се одвивал во овој заборавен ќош на работ на
Европа дури и во сеќавањето на актуелната генерација. Пред триесет години
пространата Горска Област, близу Призренд, била опустошена и потурчена.
Жителите говорат само сервијански и, доколку се охрабрат, си ги одржуваат
традициите од своето христијанско минато. Тие одат во големите месни
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манастири на своите годишни фестивали. Жените често ги молат поповите да
им дадат крстена вода или да се молат за нив, а понекогаш дури и легнуваат
на земјата во црковниот двор за свештеникот да прегази преку нив кога носи
причесна, надевајќи се дека на тој начин ќе добијат премолчан благослов.
Доколку дојде денот кога Турчинот ќе си замине, тие несомнено ќе ѝ се вратат
на верата на своите татковци.
Што се однесува до остатокот од христијанското сервијанско население на
Стара Сервија, за сите девет што останале, еден пребегал од очај во слободна
Сервија во изминатите неколку години. Остатокот, невооружен и незаштитен,
опстојува само преку влегување во своевиден вид феудална врска со некој
албански ајдук. Албанецот еуфемистички се опишува како нивни „заштитник“.
Тој живее во толерантно пријателски односи со својот сервијански вазал.
Обично тој е подготвен да го брани од другите Албанци, а за возврат
бесконечно го уценува вазалот во безброј различни облици. Доколку
Сервијанинот има пари, тогаш му плаќа со пари. Има прифатена етика, дури и
во разбојништвото. Еден ден доаѓа емисар, кој со себе носи мала парцела, која
церемонијално му ја предава на главата на селото. Парцелата можеби содржи
десет, можеби дваесет зрна, а меѓу нив еден патрон. Зрната грав
претставуваат сребреници, а доколку се бара злато, тогаш гравот се заменува
со пченка. Патронот зборува самиот за себе. Да се одбие барањето значи смрт.
Но, доколку селаните се премногу сиромашни за да бидат уценети, има други
методи за нивна изнуда. Тие може да бидат присилени да работат неодреден
број денови. Но, и така системот е неефикасен, а заштитникот не е тука кога е
потребен. Речиси не постои сервијанско село што не е подложено на
периодични кражби на својот добиток – можам да дадам имиња на типични
случаи, доколку тоа може да послужи за некаква цел. Две или три години
селото се мачи, живеејќи во апсолутна беда, потоа по пат на макотрпна работа
успева да купи зачеток на стадо само за да го изгуби повторно. Се обидов да
разберам каков е системот за закуп на земја. Моето прашање, по правило,
беше пресретнувано со насмевка. Системот на закуп на земјиште во оваа земја,
каде што Коранот и пушката се единствениот закон, е она што му е ќеиф на
месниот албански поглавар. Сервијанските селани, деца на почвата, се
заточеници, изложени на секој каприц на нивните домашни поробувачи.
Година по година албанските планинци посегнуваат по рамнината и година по
година сервијанските селани исчезнуваат пред нив. Гладот, бедата и болеста
се природните содружници на ова секојдневно угнетување. Човек може да ја
измери сиромаштијата на оваа земја преку фактот дека просечната дневница
изнесува пет или шест пари – приближно три англиски пени. Во околината на
Ускуб дневницата изнесува десет пени, а Ускуб е сиромашен. Но, кога трудот се
вреднува од страна на господар што само треба да си поигра со
орнаментираниот пиштол кој му е на колкот, пазарната цена ќе биде
неизбежно ниска. Децата растат неухранети и оскудно облечени и производот
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на тоа е, како што ми рекоа призрендските доктори, зачудувачка
фреквентност на белодробни заболувања и анемија во оваа извонредна
клима, со свеж планински воздух, чиста вода и дарежливо сонце. Човек е
наведен да го гледа албанското прашање како интересен дипломатски
проблем, како фасцинантна етнолошка загатка. Ме погоди во едно друго
светло на пазарните денови, кога селските жени доаѓаа во градот, свиени и
набрчкани, со бебиња на рамената, а околу нивните кревки фигури куп
партали, кои едвај ги задоволуваат барањата на пристојноста. Ги прашуваме
што донеле да продаваат. Можеби пола дузина јајца, можеби цела. А, цената?
Половина пени по јајце или помалку. А, од каде дошле? Имаше некои што
доаѓаа од села оддалечени десет или петнаесет милји. За да продадат неколку
јајца за три пени, овие сервијански жени одат по дваесет опасни милји. Тоа е
нивната единствена можност да преживеат. Трите пени ќе купат вреќа
индиски житарки, од која семејството ќе јаде неколку дена, надополнето со
кромид и диви тревки. До следниот пазарен ден ќе има уште неколку јајца за
продавање, ако светците се смилуваат – се разбира, доколку некој гладен,
неисплатен турски одред не мине низ нивното село и ги конфискува
неколкуте кокошки што стојат меѓу селаните и гладот.
Овие жени, во својата мизерија и голотија, се другата страна на веселата слика
на албанското витештво. Со сите мои сеќавања од бекташката толеранција и
арнаутскиот патриотизам, врамени во сликата од волшебната планинска
сценографија – белиот снег на Шар Даг, свеж и чист во средлетните денови
кога го минавме планинскиот студен, освежувачки воздух, планинските рози,
падините покриени со цвеќиња – болно сфаќам дека сум го посетил
најмизерниот ќош на Европа.
8. Иднината. Грчките и сервијанските претензии. Австриските и
италијанските амбиции
Грчките и сервијанските претензии
За иднината на Албанија е тешко да се пишува со каква било доза на
сигурност или на увереност. Овој талентиран и интересен народ се разбудил
премногу доцна и стравувам дека кризата во неговата судбина мора да
настапи пред Албанците да пристигнат до луксузот да се подготват за својата
слобода. Албанците засега ја немаат извојувано поддршката на дипломатската
заедница, а младите држави што ги опкружуваат ги сметаат за легитимен
елемент од своето наследство. Грчките претензии се кон Епир, а оние на
Сервија кон косовската рамнина, сѐ до планините што се издигаат зад
Призренд, додека Монтенегро [Црна Гора], специјалното протеже на
царевите, исто така си има свои амбиции. Распарчена меѓу овие туѓински
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држави, Албанија би отишла по патот на Полска, а нејзиниот сон за
национално постоење би исчезнал речиси пред да започне да инспирира.
Отаде овие ситни конкуренти стојат Италија и Австрија, кои нетрпеливо
исчекуваат свое парче, ако не и целината. Навистина, единствената надеж што
изгледа дозволива е дека меѓу толку многу претенденти, најлесното и
најбезопасно решение може да се покаже автономијата на национална основа.
Претензиите на Грција за Епир се засноваат на древна конфузија.
Христијанското малцинство во Долна Албанија можеби е православно по
својата вероисповед, но тоа не е грчко ниту по својот јазик ниту по својата
народност. Но, сепак, мора да се признае дека евентуалната грчка окупација на
Епир не би била чисто зло. Таму живее бројно население што има симпатии
кон Грција и кон грчката култура, барем до степенот до кој поседува култура.
Голем број од муслиманите под каква било христијанска управа несомнено би
се вратиле на верата на своите предци. Во рок од две генерации Епир би
станал онолку грчки колку што е денес грчка Атика. Зашто поголемиот дел од
населението на северна Грција е несомнено албанско по своето потекло.
Придавањето на толку броен албански елемент на грчкото кралство, од друга
страна, дополнително би го разводенило неговиот хеленски карактер, и
можно е Албанците да станат доволно значајна сила за Грците да бидат
принудени да покажат малку толеранција против своја волја, па дури и
задоцнето да го признаат нивниот јазик. Но, најзначајната забелешка кон оваа
решение, според мене, е дека ваквиот исход би ја лишил Албанија од незиниот
најнапреден и најпросветлен елемент. Албанија што го вклучува Епир во
своите рамки од самиот почеток би содржела значително население кое е на
релативно високо цивилизациско ниво на кое може да му се довери задачата
да го поткваси остатокот од своите сонародници. Лишена од Епирчаните,
Албанија би била мало кнежество на дивјаци, чиј напредок кон редот и
буквите би бил нетолерантно бавен.
Аргументот за сервијанската анексија на северот на Албанија е едновремено и
посилен и послаб. Додека во јужна Албанија нема значајно грчко население, на
северот постои мошне голем сервијански елемент. Од друга страна, постои
историско нетрпение меѓу Сервијанците и Албанците, кое би го направило
мирното управување на државата под сервијанска хегемонија речиси
невозможно. Грчкиот гениј поттикнува извесно чувство на почит и восхит врз
јужните Албанци. Историски, Грците извршиле цивилизирачко влијание.
Епирчаните можат да зборуваат за долги и често пријателски односи, а како
мост за придодавањето на ново албанско население веќе постои многубројно
веќе хеленизирано албанско население во постојното грчко кралство –
население што е еднакво лојално и напредно на кој било во грчкиот свет и,
дотолку повеќе, население што веќе има придонесено повеќе одошто му е
делот кон лорелите на современиот хеленизам. Со Србите е сосема поинаку.
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Тие никогаш не ја играле улогата на цивилизирачи на северна Албанија.
Далеку од тоа да ги смета за културно супериорни, Албанецот се научил да ги
презира и да ги експлоатира како злосторници. Грчка доминација врз јужна
Албанија би изгледала компаративно природна и не би подразбирала насилно
менување на традиционалниот ментален состав. Но, сервијанската власт врз
северна Албанија би подразбирала како општествена така и политичка
револуција. Сервијанското малцинство што веќе живее во околината на
Призренд и на косовската рамнина би имало тенденција да стане владејачка
страна, а неговите новопечени и иритирачки претензии на Албанците би им
изгледале како особено деградирачки и навредливи. Овие месни Срби сега се
додржуваат до своите животи и своите поседи благодарение на своевиден
феудален закуп од нивните албански владетели. Тие да станат управители и
префекти заштитени од Белград би било инверзија на секој обичај и навреда
на секоја предрасуда. Дотолку повеќе што Сервијаните од Сервија не успеаја да
се здобијат со довербата на месните Албанци, за разлика од Грците во Грција.
Кога јужната граница на сервијанското кралство беше проширена со
Берлинскиот договор, поголемиот дел од овие Албанци беа протерани преку
границата, а во процесот имаше целокупни бркања и конфискации на имоти
без компензација. Обете народности се убедени дека земјата им припаѓа ним и
тешко е да се замисли каков било задоволувачки компромис меѓу нив.
Албанците можат да се пофалат со предноста на поседувањето на
територијата. Тие го оформуваат мнозинството речиси секаде помеѓу
сервијанската граница и планините зад Призренд. Тие се исто така
домородното население и доколку, се вратиме доволно наназад во минатото,
тие можат да ги сметаат Сервијаните, совршено имајќи право, за натрапници
и узурпатори. Од друга страна, Косово било метрополата и колепката на
Сервијанската Империја. Во Призренд и во Ускуб великиот Душан ги имал
своите престолнини. Во манастирот кај Дечани, близу Ипек, сервијанските
кралеви биле крунисувани, а околу него се собрало сето она што е свето во
легендарните сеќавања на еден имагинативен народ. Ниту нивната историска
претензија завршува со поразот на Душановата Империја од страна на
турските освојувачи на Косовското поле. Сѐ до крајот на седумнаесеттиот век,
Ипек сѐ уште бил сервијански центар, а неговиот патријарх го зачувал
идентитетот на националната црква. Можеби е вистина дека Албанците што
ја колонизирале „Стара Сервија“ наследиле запуштени и слободни земји, но
нивната суровост е она што ги направило ненаселени. Обете народности
имаат претензии што се толку древни и легитимни, а нивните неодамнешни
односи се толку комплицирани со неправди и со нетрпеливоста што ги
придружува, што ниту една од нив не може да живее среќно под управата на
другата. Србите не би можеле да ја воспостават својата власт без сериозна
борба и долгогодишни репресии, додека Албанците сигурно би ја искористиле
власта да го довршат егзодусот на сервијанската народност. На Сервијаните
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им недостига сила за да станат почитувани господари; на Албанците им
недостига цивилизација за да станат толерантни владетели.
Сѐ освен ставање на „Стара Сервија“ под управата на надворешна сила, која
веројатно може да биде само Австрија, изгледа како неприфатливо решение,
освен нејзината поделба меѓу Сервија и автономна албанска држава.
Поделбата во секој случај би била неприродно прагматично решение.
Територијата е рамница што лежи помеѓу два планински масиви – северниот
веќе сервијански, јужниот несомнено албански. Но, нема голема река или
добро обележана верига на ридови што ја дели и која би можела да
претставува погодна граница. Доколку, пак, од друга страна, се консултираат
интересите на обете населенија, најсреќното решение на оваа незгодна
дилема би било да се повлече конвенционална граница некаде под
железницата Ускуб–Митровица и земјата на север од неа да ѝ припадне на
Сервија, оставајќи ја јужната половина на автономна Албанија. Непосредната
последица несомнено би била сериозно раселување на самите населенија.
Албанците од северната половина најверојатно би одбиле да останат под
сервијанскиот бајрак, а нивното место веројатно би било заземено од
сервијанските бегалци од јужната територија. Доколку оваа размена се изведе
совесно и под надзор на неутрална комисија, мали се шансите дека би била
неуспешна во однос на придонесување до пацификација на земјата и до чесна
компензација помеѓу претензиите на двете народности. Главната непогодност
би била тоа што Сервијаните би биле оставени со граница што би била мошне
тешко да се брани од предаторските упади на Албанците104.
Давајќи го Епир на Грците, Стара Сервија на Сервијанците и инкорпорирајќи ја
Дибра [Дебар] во автономна Македонија, би било несомнено возможно
Албанија да се редуцира на сосема скромна пропорција. Но, нема балкански
народ освен Албанците што има дури и најмлитав легитимитет кон земјата
која лежи помеѓу Елбасан и Скутари [Скадар]. Доколку тие сиромашни и ретко
населени планински предели се оформат во независно кнежество, тоа би било
осудено на бесконечна беда и дивјаштво, без надеж за избавување. Само преку
вклучување во рамките на слободна Албанија на сите земји населени со
албанскиот народ, густо населениот регион околу Призренд и Ѓакова, како и
поцивилизираната Епирска Област, би можела да ѝ се осигури нејзината
вредна иднина. Дискутабилното име „Стара Сервија“ е несериозен аргумент за
решавање на олку комплициран спор, додека грчките претензии за Епир не
почиваат на ништо подобар темел одошто конфузијата на поимите „грчко“ и
104

Истиот проблем се јавува и во Новопазарскиот Санџак, каде што населението е делумно
албанско и делумно сервијанско, но не е веројатно дека Австрија ќе се откаже од нејзиното право
на воена окупација, кое ѝ беше доделено со Берлинската спогодба. Доколку таа се одрече од оваа
територија, тогаш сојуз меѓу Монтенегро и Сервија би станал возможен, а тоа е она што Австрија
по секоја цена се обидува да го спречи.
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„православие“. Европа има западнато во одвратна навика да ги игнорира
барањата на мохамеданските жители на европска Турција. Каде што се Турци
по род и каде што оформуваат малцинство од населението, не е кобна грешка
да се занемарува нивното постоење. Тие речиси немаат чувство на
националност. Тие можат да просперираат само под власта на ретроградна
администрација и на муслиманската теократија. Под управата на која било
христијанска власт тие несомнено ќе емигрираат. Но, муслиманските Албанци
се сосема поинаков случај. Тие го оформуваат мнозинството од својот народ.
Тие поседуваат јаростен, иако примитивен национален сентимент. Тие се
способни за напредок и не му ја должат својата позиција на благонаклоноста
на азијатскиот освојувач. Да им се одрече правото на политичка иднина само
поради нивната вера, до која се придржуваат мошне лабаво, и да се остават на
милоста на Словените и на Грците, би било неправда што може да се
образложи само како производ на нетолеранција, грешка што би можела да се
оправда само како производ на неукост.
Австриските и италијанските амбиции
Автономијата станува практична политика за Албанија, бидејќи ривалствата
на две големи сили што имаат аспирации кон неа се изразени и противречни.
Австрија долго време има аспирација да ја преврати турската територија, а
Италија уште од времето на нејзината абисиниска авантура, активно ги
наметнува своите претензии. Австрија во старт има мноштво предности. Таа е
католичка сила. Долго време ужива протекторат врз албанските католици и
во нив таа има моќна армија од свои приврзаници. Италија, од друга страна,
католичките Албанци ја сметаат за држава што е грешна, која го прогонувала
и го затворала папата. За северните Албанци Италијанците се атеисти, за
јужните – тие се „Латини“, а и обете имиња поттикнуваат вкоренета и речиси
ненадминлива предрасуда. Австрија, во прилог, има супериорност во своето
богатство, додека Италијанците се сметаат за сиромашен, но расипнички
авантуристички народ, кој со нетрпение чека да ја експлоатира земјата и да ги
изарчи минералните богатства што се претпоставува дека ги поседува таа.
Очигледниот аргумент во полза на Италија, дека таа е либерална сила, не
изгледа како да ја има вредноста за Албанците што би требало да ја има.
Нивните инстинкти се монархистички и аристократски, и тие не сфаќаат
колку би можеле да добијат од дарежливата и сочувствителна демократија на
Италија.
Нивните мисли во моментов се толку сконцентрирани на зачувувањето на
нивниот јазик што тие ја гледаат Австрија само како пријател што ја
препознал и помогнал во оваа пропаганда. Точно е дека Австрија
субвенционирала некои од нивните публикации и формирала катедра по
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албански во Виена105 . Од друга страна, додека ги помага нивните напори
надвор од Турција, таа нема направено апсолутно ништо за да им помогне ним
во самата Турција. Малку притисок во Константинопол би го спасил нивното
училиште во Корица. Но, Австрија никогаш нема покажано интерес на ваков
практичен начин. Таа го прави само она што е доволно да ги убеди Албанците
дека таа е сочувствителна, доволно да ги увери дека под нејзина управа тие би
уживале целосна слобода да си го култивираат сопствениот јазик, но не прави
доволно да ги цивилизира, да ги развие, да ги направи способни да управуваат
со сопствената судбина. Колку таа има свесен мотив, тешко е да се каже, но
веројатно е дека може да пресмета дека е во нејзин интерес Албанците да
останат релативно диви, доволно напреднати да сакаат да ги изгонат
Турците, но не доволно цивилизирани да изгледаат способни за независност.
Бидејќи, кога ќе се случи катастрофата што ќе го направи невозможно
одржувањето на статусот кво, турбуленцијата и назадноста на Албанците ќе
ги сочини најсилните аргументи за австриска окупација. Тогаш би се тврдело,
мошне кредибилно, дека автономна Албанија би била опасност за мирот на
секоја држава на нејзините граници и дека на Албанците им недостига
потребната иницијатива за својот сопствен напредок. Добрата управа на
Австрија во Босна и Херцеговина говори за чесен успех и, несомнено, таа ги
поседува ресурсите и силата, кои се потребни за пацификација на пргав народ.
Италија, од друга страна, е неиспробана и без искуство во однос на управа врз
туѓ народ, а нејзините најдобри пријатели се оние што имаат намера да ја
одвратат од патеката на империјализмот и колонијалните авантури. Што се
однесува до самите Албанци, ним изгледа не им е јасно дека австриска
окупација би значела смрт за каква било надеж за политичка независност.
Некои од нив толку се оддале на јазичното прашање, што сосема ја заборавиле
политичката страна на националноста. Други, под плаштот на една или друга
причина, зеле поткупи или субвенции од Австрија, и оваа склоност кон
паричното прашање е можеби најзагрижувачкиот аспект од националниот
карактер на Албанците. Нема сомнеж дека е тоа својство на сиромав народ, а
Албанците го споделуваат тоа со шкотските горјани од осумнаесеттиот век, со
кого тие имаат, во многу други аспекти, забележителна и мошне ветувачка
сличност. Подолговидите и поинтелигентни Албанци присвоиле мошне
опасна линија на аргументација. Тие велат, со извесна доза на правдина, дека
десет или дваесетгодишна австриска управа би била спас за Албанија.
Австријците би изградиле патишта, би вовеле училишта и постепено би ги
одвикнале дивите племенци од нивните предаторски навики, нивните
спорови и нивните одмазди. Но, кој би сакал да прогнозира дали Австриската
Империја ќе постои по дваесет години? Оние што резонираат вака се доволно
запознаени со работите во европската политика да знаат дека е возможен, па
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Италија исто така има основано катедра по албански во Наполи, и популарниот интерес кон
Албанија расте.
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дури и веројатен, распад на Австрија. Но, она што не им е јасно е дека, додека
Австрија може да биде ремоделирана или распарчана, речиси е невозможно
таа да исчезне. Таа мора да има наследник и нема гаранција дека албанската
провинција би можела да се еманципира себеси од една или од друга група во
поделена Австрија. Унгарска, словенска или германска власт би била уште
пофатална за албанските аспирации во однос на релативно толерантниот
режим на актуелната империја.
Но, колку и да е силна струјата што се чини дека ја носи Албанија кон
австрискиот систем, одлучноста на Италија да го спречи проширувањето на
својот ривал останува нешто што ќе треба да се реши. Да се претвори Јадранот
во она што бил за времето на Венецијанската Република, италијанско езеро, е
разбирлива амбиција. Торпеден брод за три часа може да исплови од Валона
до италијанскиот брег и Италија воопшто не посакува да ги има Австријците
на толкава близина. Но, Австрија, која нема друг излез освен Фјуме [Риека] и
Триесте [Трст], е еднакво решена Италија да не стане неоспорен господар на
јадранскиот теснец. Мошне предвидливо е дека која било од овие сили би
била подготвена да војува за да ја спречи другата да се здобие со толку опасна
предност каква што е поседот на албанското крајбрежје. Природна е надежта
дека ова ривалство може да означи шах-мат на амбициите на обете сили.
Впрочем, одвреме-навреме се слушаат гласини дека Италија и Австрија се
сојузници. Тоа е веројатно онаков сојуз како оној на Францис I и Чарлс V пред
Павија, кога обајцата се согласиле дека го сакаат Милан. Но, доколку човек
избира да биде оптимист, тогаш има доволно причини за оптимизам во
официјалните изјави. Обраќајќи се пред италијанската комора, по неговиот
состанок со гроф Голучовски во летото 1904 година, сињор Титони обзнани
категорички дека неговата Влада и онаа на Австрија постигнале разбирање.
Обајцата се обврзаа да го почитуваат статусот кво сѐ додека е тоа возможно, со
провизија дека кога ова ќе стане невозможно, решението ќе се бара во
автономија на Албанија по национална линија. Се чини дека не постои друг
начин за одбегнување војна, а нема сомнеж дека, штом Македонија, на еден
начин или друг, ќе се ослободи од турската власт, ќе биде невозможно за
султанот да ја додржи Албанија. Примерот би бил премногу стимулирачки,
доказот за турската слабост поразителен. Албанија може, повеќе или помалку,
да се контролира од Ускуб и од Монастир, но доколку овие центри се
еманципираат, таа де факто ќе стане изолирана провинција до која
Константинопол ниту ќе може да испраќа наредби ниту воени единици.
9. Изгледите за автономија. Албански претенденти (забелешка)
Автономијата е, тогаш, решение што е во рамките на практичната политика.
Таа е истовремено и најдоброто решение. Албанците ги поседуваат белезите
на обединет народ. Тие веќе се свртуваат со патетична ревност кон знаењето
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и цивилизацијата. Би било тешко да се наведе каква било причина зошто да
им се одрече правото на самоуправување што им се дозволува на Грците, на
Србите и на Бугарите. Тие, секако, не се попримитивни, ниту потурбулентни
одошто беа нивните соседи Монтенегрините [Црногорците] пред една
генерација. Австриската управа несомнено би им донела материјален
просперитет, но без стимулот на слободата и без образованието, кое само
независноста може да го донесе. Нивниот напредок несомнено би бил бавен,
но тие не стануваат левантизирани од писма, и јас верувам дека по една
генерација под образование тие ќе станат, благодарение на нивниот елан и
нивните традиции на чест, во некои погледи најветувачката народност на
Балканскиот Полуостров. За каков било сложен уставен режим тие се
несомнено неспособни, но нивните племенски институции почиваат на
прекрасен традиционален систем на локална самоуправа, која би можела да се
адаптира без многу модификации. Да се избере соодветен принц нема да биде
лесна задача, но кога тој ќе се избере, ќе наиде на народ чии феудални
инстинкти ги прават склони да го почитуваат и да го следат106. Да се воведе
ред и почит кон законот, несомнено би бил потребен долгогодишен, па дури и
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Веќе има двајца претенденти на масата. (1) Маркизот Аладро тврди дека потекнува од
семејството на Скендербег. Тој е Шпанец со извесно дипломатско искуство, богат и во напреднати
години. Кога беше поканет од албански претставник да понуди доказ за своето потекло од
Скендербег, тој одговори дека нема симпатија за таков вид „византиство“. Фактот се чини е дека
последниот машки потомок на Ѓорѓи Кастриот бил убиен во Павија. Маркизот Аладро едвај може
да се смета за сериозен кандидат. Неговото познавање на балканските работи може да се
почувствува од неговата своевремена понуда да основа оперска куќа во Скутари! (2) Вториот
претендент е извесен принц Алберт Џица, кој произлегува од семејство од албанско потекло со
долг престој во Руманија. Има дадено свои придонеси на господарите (губернатори) на старите
Влашки провинции и на дипломатскиот кор на современото Австриско Кралство, и ужива ранг на
принц во Австриската Империја. Принцот Алберт е релативно млад човек, со веродостојни манири
и дубиозно минато, кој зборува француски течно, и кој не знае ниту еден збор од албанскиот јазик
ниту, пак, еден елемент од албанската географија. Избран е за почесен претседател на еден од
многубројните клубови на албанската имиграција во Букурешт и врз основа на оваа општествена
почест, тој позира во европските хотели како избран поглавар на албанскиот народ. Зборува дека
ќе тргне во Албанија за да го крене знамето на револтот. Ќе видиме.
Неговото тврдење е интересно само поради тоа што неговата програма замислува сојуз меѓу
влашката и албанската кауза. Тој тврди, веројатно без никаква основа, дека ја има поддршката на
Конзервативната партија на Руманија и оттука дека може да ја добие поддршката на руманската
пропаганда во Македонија и во Албанија. Неговиот скромен сон е за влашко-албанска држава, која
би ги опфатила сите пет вилаети на Албанија и на Македонија. Но, Власите не се ниту
многубројни, ниту воинствени, ниту едногласни, а се премногу претпазливи за да се кренат во
поддршка на ваква химера. Што се однесува до албанските поглавици, тешко е да се замисли како
тие би го прифатиле лидерството на денационализиран авантурист од Букурешт. Семејството
Ќедивиал од Египет би можело, доколку има кадет со карактер и подготвеност, да има
претпочитлива претензија со извесна доза на разумност, со оглед на тоа дека Мехмед Али,
основачот на династијата, бил албански платеник. Но, ниту еден припадник на оваа семејство
досега нема изразено практичен интерес кон Албанија ниту, пак, сторил нешто да ја помогне
националната пропаганда. Сѐ на сѐ, најдобро би било да се бара принц од некое од владејачките
европски семејства. Тој не смее да биде Словен, бидејќи албанската предрасуда против Словените
е мошне непремостлива. Би било умно тој да не биде католик, бидејќи мнозинството од неговите
православни поданици се научени да ги сметаат Латините за полоши од Турците. Протестант
веројатно би бил, генерално, најприфатлив кандидат.
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повеќегенерациски потфат. Апсолутната принуда би била фатална грешка. Но,
би требало да биде возможно од самиот почеток да се одвојат некои области,
како Коричката Рамнина, заедно со поголемите градови, во кои убиството не
би се толерирало. Внатрешноста и планинските области би можеле да се
освојат само постепено. Но, училишта треба да бидат основани насекаде, и
треба да се подразбира дека учителите нема да се користат како мети за
тренинг на стрелци со пушка.
Високото образование би требало да биде задолжително за припадниците на
благородничката класа, а многу би се постигнало доколку беговите се
охрабрат, под еден или друг претекст, да се запознаат со цивилизацијата низ
патувања во Европа. Градењето патишта и нивното внимателно
обезбедување, со разбивањето на изолацијата на подивите кланови, би
требало истовремено да ги омекне нивните манири и да создаде чувство на
национално единство. Само едноставната забрана за носење оружје би
придонела за револуција во манирите. Ниту, пак, создавањето добра
жандармерија треба да се покаже како тешка задача. Лојалноста на Албанците
би требало да ги направи одличен материјал за полицијата. Главната
тешкотија би била финансиската, зашто подивите племиња презираат
директно оданочување, а консумираат многу малку увезена стока, која би
можела да се даночи со тарифа. Феудалната структура на албанското
општество става моќна пранга во рацете на тактичен и привлечен владетел.
Доколку по пат на дворец или на колеџ тој успее меѓу благородниците да го
прошири ентузијазмот за културата и за уредниот напредок, целиот народ ќе
мора да го следи нивниот пример.
Прифаќањето на исламот на благородничката класа го вовлекла
мнозинството од албанскиот народ во вероотстапништво. Спротивно
движење меѓу нив, кон цивилизацијата, несомнено би било не помалку
значително. Мошне предвидливо е, на пример, дека под раководство на
христијански принц огромен број Албанци би се вратиле на христијанството –
промена од која жените, во секој случај, би имале многу придобивки. Тука е и
надежта дека бекташизмот, ослободен од неопходното површно
конформирање спрема исламот, би можел да се развие во независен култ чии
карактеристики би биле хуманоста и толеранцијата. Навистина е возможно
дека овој чуден и надарен народ, чиј ум толку долго почивал јалово во
самотијата на неговите бели планини, сѐ уште може да придонесе со некој нов
и оригинален елемент кон европската цивилизација. Сонародниците на лорд
Биконсфиелд, на кои им лежи одговорноста за зачувување на турската управа
во Европа за време на триесетгодишната турбуленција и стагнација, едвај
подобро би можеле да им се раздолжат на потчинетите народи на Балканот
одошто преку помагање на Албанците во нивната борба за образование и за
еманципација. Нешто може да се стори во моментов за да им се помогне со
253

училишта, па дури, можеби, и со мисии, за кога ќе пристигне катастрофата тие
да имаат можност самите да си ја одработат својата судбина на слобода.
Забелешка. Писмо од албански офицер
Доколку некогаш се оствари идејата за автономна Албанија, образованите
Албанци, кои се денес распрскани низ Руманија и низ Египет, или кои се држат
во официјално заточеништво во турската армија и цивилната
администрација, несомнено би се вратиле да ги поведат своите сонародници.
Меѓу нив има луѓе што би биле придобивка за кој било народ. Не можам да
направам ништо подобро одошто да преведам неколку пасуси од писмо што
ми пристигна пред некој ден од мој албански пријател, номинален мохамедан,
кој има висок чин во турската армија. Како воен командант во извесен
гарнизон во Мала Азија за време на ерменските масакри, раководејќи со
огромна цивилна моќ, тој заслужил златни мислења поради неговата
толерантност и неговата хуманост. Писмото служи како доказ колку малку
овие луѓе, дури и кога се турски власти, ги споделуваат ставовите на
просечните Турци. Исто така, покажува со колкаво високо ниво на култура
овие Албанци често успеваат да се здобијат, иако се отсечени од европските
училишта и многу ретко се во можност да дојдат до книга што се занимава со
сериозните прашања во модерен дух.
„Долго време чекав можност да Ви пишам и да се изразам целосно и искрено
за ситуацијата и судбината на народите од Истокот, кои трендот на настаните
ги ставил во бесконечен конфликт, поради разлики што произлегуваат од
религијата, манирите, политичките интереси и историските традиции. Ним сѐ
уште им недостига заштитник, кој истовремено би бил и либерален и силен,
способен да ги задоволи нивните национални тенденции на таков начин што
би ги задоволил нивните жолчни разидувања. Отоманската Империја,
поистоветувајќи ги своите интереси, инсистира на одржување на својот
систем на угнетување и деспотизам, одбојна кон европските совети,
неспособна за промена, како производ на нејзините вродени пороци,
општествени и политички. Засега таа изгледа неспособна да го одржи
сопствениот интегритет и неспособна да се адаптира на потребите на
современите принципи. Таа претпочита да се потчинува на сериозни
интервенционистички мерки, кои само го повредуваат нејзиното
достоинство, наместо да се адаптира своеволно, да спроведе реформи што се
неопходни колку за нејзиното самозачувување толку и за среќата на нејзините
поробени народи.
Албанците, христијаните како и муслиманите, со векови ја леат својата крв во
чест на Империјата – католичките планинци отсекогаш се бореле под
бајраците на нивните поглавици против Русите, Србите и Црногорците, а
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воената историја на Империјата е полна со примери на хероизам на овие
храбри војници. А, како награда за оваа нивна служба, Империјата ја озакони
репресијата, со највизантиски методи, на култивацијата на нивниот јазик,
првото интелектуално право на човекот. Вие ми велите дека ќе се обидете да
поттикнете интерес за албанското прашање во Англија. На тој начин, мој драг
пријателе, Вие ќе направите хумано дело. Општиот просперитет зависи од
доделувањето права на секоја гранка на човечкото семејство. Оние што се на
чело на цивилизацијата се должни да ги помагаат своите назадни браќа.
Вистината ќе избие од океанот на мистеријата само преку највисокиот
развиток на најголемиот број. Над сѐ, несреќните Албанци се постарите
синови на европското семејство. Исклучителната сличност на албанскиот
јазик со санскритот докажува дека тие се најраните емигранти од ариевската
раса кои се населиле во Европа. На наследниците на античките Пелазгијанци
не им недостасуваат интелигенцијата, храброста, силата или независниот
карактер, а, иако исламот ја освоил Албанија, нивните морални вредности
остануваат нечепнати. Нивното прифаќање на исламот само ја променило
нивната вера, од вера во Тројството во вера за единство со Господ, но
пороците на исламот, полигамијата и ропството, никогаш не ги заразиле
Албанците. Отоманскиот поход не успеал ниту да ги зароби ниту да го расипе
нивниот непокорлив темперамент.
За да се кренат до нивото на своите европски браќа, на Албанците не им треба
ништо друго освен светлината на современата наука. Правото да го
култивираат сопствениот јазик ќе биде гаранција за нивната полноправност.
Англиската дипломатија, помагајќи ги Албанците во оваа легитимна насока,
ќе направи услуга што е вредна на нејзината прочуеност и реноме за
филантропија без интерес. Албанците се доволно дарежливи да бидат вечно
благодарни кон својот благотворител. Ополноправувајќи ги Албанците,
англиската политика може да им стави крај на бесконечните компликации на
Истокот. Албанците се доволно скромни да не истапуваат со преувеличени
претензии како оние на Грците и на Бугарите. Англија, ползувајќи го своето
влијание во име на автономија за Албанија, би ја зголемила својата
доминантност во рамнотежата на силите на Балканот. Таа засекогаш би
придобила елемент кој е верен на нејзината политика и, да бидам попрецизен,
авангарда против опасната инвазија на панславизмот на Истокот. Ние не сме
против полноправноста на нашите соседи од други народности, но
истовремено, сакаме да си ги зачуваме нашите природни граници. Грција ја
најде својата природна граница на северот. ‘Стара Сервија’ не е ништо повеќе
од историски термин, сеќавање за ефемерно царување на сервијанските
императори. Монтенегро веќе има грабнато неколку албански области.
Македонија, во своите вистински граници, треба да има космополитска
автономија, неутрална и под европска управа, бидејќи таа не поседува јасен
национален карактер – сите народности на Балканот таму се измешани. Што
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се однесува до султанот, тој мора да биде задоволен со еден вид номинално
сузеренство на кое тој е веќе навикнат. Тој може да најде во Азија доволно
конкубини и ласкавци со кои ќе може да ја покажува својата легендарна
великост.“
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IX
ПРОБЛЕМОТ СО РЕФОРМИТЕ
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1. Возобновувањето на македонското прашање во 1902 година
Беше крајот на 1902 година, кога европската дипломатија повторно го откри
македонското прашање. Упадот од Бугарија на генерал Цончев, кој беше
проследен со порив на дипломатски поплаки и бегство на неколку илјадници
селани, несомнено беше потпалувачки инцидент. Не е веројатно дека
дипломатите беа загрижени за судбината на селаните чии домови беа
спалени; вознемирувачки факт беше доказот што се истакна: дека
македонскиот Бугарин конечно се образувал и се организирал себеси до
степен да се почувствува способен да се бори за својата слобода. Ова е фазата
во која поробените народи почнуваат да стануваат интересни за
дипломатијата. Сѐ додека тие се подобни само да си ги подвиткуваат ’рбетите
под камшикот, тие не предизвикуваат вознемиреност и не побудуваат
загриженост. Она што се случи во мали размери есента и тоа како може да се
повтори во поголеми размери пролетта, и македонскиот револт, потпомогнат
од бугарските симпатии, може да испровоцира војна меѓу Турција и
вазалското кнежество, а ова, пак, може да ги вовлече европските сили. Едно
време имаше значително неспокојство во амбасадите. Фактите беа испитани и
документирани; бегалците беа згрижени; полуофицијалниот печат во Русија и
во Австрија започна да зборува за должноста да се спречат немилости и
наеднаш во декември гроф Ламсдорф ја посети Виена. Од двете сили, Русија
беше поажурна и поенергична. Таа штотуку ја беше прославила дваесет и
петгодишнината од Ослободителната војна со воена парада кај Шипченскиот
Проход, каде што импозантна империјална делегација се состана со тогашната
русофилска влада, додека на остарениот генерал Игнатиев му беше дозволено
да одржи говор, кој ги заживеа панславистичките пароли од претходната
генерација. Збратимувањето кај Шипченскиот Проход беше проследено со
понатамошен развој на настаните. Мадам Бакматиев, итрата американска
сопруга на рускиот дипломатски агент во Софија, го организираше
згрижувањето на македонските бегалци, кои зимата ја минаа во Бугарија, и
под влијание на извештаите за злостори, кои во никој случај не превагнуваа
на страната на умереноста, рускиот печат одново започна да се грижи за
состојбата на своите поробени браќа во Турција. Веројатно стануваше збор за
вештачко движење, бидејќи, кога Бугарија го отстрани русофилскиот кабинет
на Данев и на негово место ја постави националистичката влада на Стамбулов,
и кога македонските Бугари го започнаа својот револт без наредба од Санкт
Петербург, ненадејна грозница ги стрефи милосливите руски срца, а рубљата
не одигра никаква улога да им помогне на селаните во урнисаниот
Монастриски Регион. Овие детали не останаа незабележани од султанот.
Почнуваше да изгледа дека рускиот интерес на Балканот повторно се буди и,
надевајќи се да избегне нејзина интервенција, тој ја обзнани својата намера да
воведе спонтани реформи. Во декември 1902 година султанот ја објави својата
реформска програма. Програмата содржеше една важна точка –го назначи
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Хусеин Хилми Паша за генерален инспектор на трите македонски вилаети. Во
меѓувреме гроф Ламсдорф ја елаборираше првата Австро-руска програма во
Виена, а поддршката на другите европски сили набргу пристигна. Самата
програма беше млитава и килава. Таа остана мртво слово. А, беше избришана
со востанието од август 1903 година и последователната Мурцтешка
програма. Но, таа поседуваше еден принцип од витална и опстојувачка
важност. Им го призна правото на Австрија и Русија, како две „загрижени“
сили, да изготват план за реформи и да ја надгледуваат нивната
имплементација. Нивните персонали во конзулатите се здобија со
привилегирани позиции и уживаа своевидна номинална контрола, суштински
неефективна, но во секој случај, доволна да им обезбеди предност пред
претставниците на западните сили. Ова значеше дека четири од шесте сили
што го потпишаа Берлинскиот договор, абдицираа од своите права и од
одговорноста. Точно е дека беше внимателно објаснето дека Австрија и Русија
беа само „мандатори“ на Европа, која ги котролираше нивните дејства и им
доверуваше авторитет за одредена и ограничена цел. Но, таквите формални
воздржувања имаат навика да се игнорираат во практиката. Ништо што се
има случено од доделувањето на мандатот не може да се спореди со него во
однос на важноста. Во моменти на брзоплетост и лекомисленост, западните
сили ефективно прогласија, бидејќи се незаинтересирани, дека се и
рамнодушни. Јавното мнение во Англија и во Франција беше неупатено и
неорганизирано. На Франција ѝ беше мило да му удоволи на својот сојузник;
официјална Англија, под раководството на г. Балфур, не почувствува потреба
да го наметне своето морално влијание. Фаталниот мандат беше доделен, а
гледајќи смирено на замешаните страни, не сум оптимист дека тој некогаш ќе
биде целосно повлечен. Меѓу формулацијата на првата и втората австро-руска
програма, хуманите фракции во Англија, Франција и во Италија ги помрднаа
своите приврзаници, ги сконцентрираа своите дејства и ги оформија своите
барања. Тие инсистираа дека судбината на Македонија е европско прашање, а
интервенцијата – европска должност. Тие протестираа против напуштањето
на нејзините измачени народи на студениот патронат на двајца себични и
заинтересирани старатели. Формулираа план за меѓународна контрола со
европски губернатор како нејзин врховен авторитет. Но, и покрај
придржувањето до овој предлог од страна на лорд Ленсдаун, втората
програма со извесни измени ги повтори суштинските црти на првата, бидејќи
го прифати принципот на двојна контрола. Подоцна, кога војната на
Далечниот Исток и конституционалното движење на домашен план ја
демонстрираа апсолутната неспособност на Русија да ја спроведе нејзината
мисија на Балканскиот Полуостров, се јави нова можност за ревизија на
нејзиниот мандат. Имаше вистина во аргументот дека две сили, доколку се
едногласни, искрени и со добри намери, можат да постигнат повеќе во однос
на далекосежни реформи и будна контрола одошто тромавата машинерија на
Заедницата. Настаните докажаа дека Австрија и Русија се бавни, апатични и
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нерешителни. Ним им е грижа само за своите империјални интереси, а една
членка на партнерството го изгуби својот престиж и својата слобода да
дејствува. Никој не може искрено да помисли дека Русија, неспособна да си ја
среди сопствената домашна состојба, банкротирана, поразена и преокупирана,
може да одвои енергија или да има авторитет, кои се потребни за
реформаторска мисија во Турција. Кликата на Великото Војводство е
апсорбирана со неспокојства што се многу поинтимни одошто анархијата во
Македонија. Но, и покрај обновените обиди на лорд Ленсдаун, преземени
тивко во јануари 1905 година, западните сили да се постават на еднакво ниво
со Австрија и со Русија, мандатот од 1902 година е сѐ уште валиден, па дури
беше и обновен. Очигледно е дека Англија, Италија и неофицијална Франција
се свесни за фаталната грешка што ја направија во момент на апатија, но
нивната грижа, иако е реална, не е доволно силна да ја надмине
заинтересираната настојчивост на двете источни империи.
2. Политиката на Австрија
Претензиите на Австрија и Русија за привилегирана позиција во Македонија
почиваат на мошне различни основи. Од двете сили Австрија има, јас мислам,
поиздржани претензии. Таа барем има голем материјален влог во земјата.
Железниците се претежно во австриска сопственост, иако не може да се рече
дека нивниот просперитет сериозно зависи од нередот што преовладува под
турската власт. Нивните профити се независни од заработките, бидејќи тие
произлегуваат од гаранција по километар, која се гарантира со приходите од
десетнината. Но, трговската размена на Салоника и Ускуб се, главно, во
австриски раце107. Во македонските анови често се среќаваат трговски
патници од Унгарија. Локалните Евреи, кои главно го контролираат
солунското стопанство, без двоумење влегуваат во трговски врски со своите
истоверци во Унгарија и во Австрија, а несомнено овој значителен и корисен
однос се загрозува од политичката нестабилност, како што би било објаснето
од одговорна влада. Салоника со директна железница е поврзана со Виена, а со
параходите на „Лојд“ – со Триесте, и нема одрекување на фактот дека
Македонија, под посреќни околности, би била значителен пазар за
австриските продукти. Во Ускуб и Салоника има мали колонии австриски
поданици, а вработените во железниците, иако многумина од нив се Грци, а
некои се Италијанци, треба во целост да се сметаат за пионери на австриското
влијание. Конзулатите се пополнети со персонал од енергични и способни
луѓе. Меѓутоа, би било тешко да се каже точно што е австриската политика во
Македонија. Секако дека е лесно да се прифати актуелниот сомнеж и да се
поверува дека Австрија скришно, но активно се подготвува за окупација на
107 Меѓутоа, не треба да се заборави дека се шпекулира дека 60 отсто од странската трговија во
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западната половина на Македонија. Бугарите несомнено се уверени во ова, и
оваа веројатност длабоко ги растревожува. Јас немам сомнеж дека
поамбициозните од младите припадници на конзуларните и на
дипломатските служби негуваат вакви планови. Дури и се чувствува дека тие
понекогаш одат дотаму што го охрабруваат востаничкиот елемент, со цел да
испровоцираат доволно сериозни компликации, кои би оправдале вооружена
интервенција од Австрија. Кружи и цела генијална легенда, која би било
необмислено да се отфрли како неоснована, која ги поврзува Австрија и
Германија во комплициран заговор за окупација на Македонија. Според оваа
гласина, Германија има намера да ги присвои чисто германските провинции
на Австрија, охрабрувајќи ја Австрија да компензира за изгубените територии
преку апсорпција на словенските елементи на Балканот. Бев уверуван од
страна на припадник на бугарскиот кабинет во 1897 година дека биле
направени обиди за преговори со владата од страна на германски
дипломатски агент, кој предлагал поделба на Македонија. Делот на запад од
Вардарската Долина би ѝ припаднал на Австрија, оној на исток би бил
анектиран од Бугарија. Не можам да дадам причина за мојот скептицизам, но
сепак, не верувам во оваа гласина – барем не во оваа дефинитивна форма. Дека
поединци негуваат вакви планови е несомнено вистина. Но, целокупната
политика на Австрија оддава нерешителност, која е некомпатибилна со каква
било свесна и одлучна политика за анексија. Стариот император има аверзија
кон авантури. Ниту Германците ниту Унгарците немаат интерес за
зголемување на бројноста на словенското население, а свештениците се
веројатно неволни да додаваат на православниот елемент на Империјата.
Дотолку повеќе што воената позиција на Австрија е неповолна. Железничката
пруга е нејзина, но таа минува низ Сервија. Ниту, пак, би можела лесно да
навлезе од Босна преку линијата Митровица–Ускуб, зашто Монтенегро и
Сервија сигурно би ја напаѓале нејзината војска, а нема ни гаранција дека би
можеле да се потпрат на албанска помош. На море таа е неутрализирана од
Италија, која несомнено би презирала каков било обид за приземјување на
австриска војска за окупација на Салоника. Некои остри умови се сомневаат
дека таа намерно поднела бесполезна реформска програма, сосема свесна дека
е осудена да пропадне, имајќи на ум дека нивниот неуспех неизбежно ќе
предизвика окупација. Но, еднакво веројатно е дека нејзината политика е
колеблива и млитава, бидејќи таа е претпазлива и конзервативна. Таа не сака
да охрабри револуција. Стравува од каков било необмислен вигор, кој би
можел да испровоцира вооружен конфликт. Одолговлекува, си игра со
реформите и се обидува да спречи криза, токму како што прават сите
бирократии во рамките на своите територии кога се соочени со барање за
реформи што тие не го разбираат. Тоа е млитав и виновен однос, но може да е
искрен. Најверојатната теорија е дека Австрија воопшто нема фиксна и
официјална политика за Македонија. Нема сомнеж дека таа има намера да ја
апсорбира Албанија. Доколку дозволат условите, таа веројатно би била
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еднакво задоволна да ја прошири својата сфера на влијание до Западна
Македонија, но се сомневам дека има докази за сомнеж во Форин офисот, за
разлика од некои од неговите поенергични агенти, за активно работење кон
остварувањето на толку значителен план. Бидејќи тоа е сериозна амбиција.
Солунското пристаниште би било огромна придобивка за сила што речиси
нема излез на море. Како комерцијално пристаниште, Салоника има
неспоредлива предност пред Триесте и Фјуме. Тоа било изградено да биде
прометното депо на голема цивилизација, и дури ни Турците не успеале да ги
уништат неговите природни предности. Под која било цивилизирана управа,
тоа набргу би му станало ривал на Марсеј. Како морнарички центар би било
уште повредно за Австрија, затоа што лежи надвор од италијанската сфера на
влијание, а неговата вредност не може да се повреди со блокада на устата на
Адријатикот. Тоа лесно може да се претвори во големо пристаниште за
трговската размена меѓу Азија и континентална Европа, и да ја крене Австрија
на ниво на голема поморска сила и на господар на Левантот. Сето ова е многу
јасно и тешко е да се верува дека сонот за придобивање на Салоника не им
минува низ имагинациите на австриските патриоти. Но, рутата помеѓу
Салоника и Виена поминува низ Белград, и силата што има намера да ја
присвои и да ја ползува Салоника, мора да ја апсорбира и да ја освои не само
Македонија туку и Сервија. Додека беше жив крал Милан, тоа можеби ќе беше
лесно да се оствари – тој често сонуваше да стане дел од Австриската
Империја како своевиден феудален вазал – но, дури и Сервијаните да не беа
способни да го одбијат таквиот напад, Заедницата би имала нешто да каже за
вакво драстично ремоделирање на картата на Европа. Помодарски е да се
зборува за скромните селани што се борат за некаква бедна мера на слобода
во Македонија како за субверзивен и револуционерен елемент. Тие го
заслужуваат овој епитет далеку помалку одошто австриските империјалисти
што негуваат вакви планови. Но, мора да се признае дека Австрија не дава
доказ за вигорот и едногласноста, кои се неопходни за реализација на ваква
програма. Секоја народност во рамките на нејзините граници има свои
егоистички планови. Тие се Германци и Чеси, Маѓари и Кроати. Но, нема
Австријци, со можни исклучоци на грст бирократи во нејзината дипломатска
служба. Овие луѓе можат да си ги негуваат своите освојувачки и
експанзионистички амбиции. Но, за да се направи империја, потребен е народ.
3. Политиката на Русија
И за руската политика е тешко да се пишува со некаква сигурност. Бидејќи, кој
ја одредува руската политика? За да се одговори ова прашање, потребно е да
се расплетка тесната и комплицирана мрежа на односи меѓу царот, големите
војводи (кнезoви) и неколкуте министерства. Одредена англиска школа има
навика да зборува за Русија како за единствен ентитет што негува долгорочни
перспективи и дејствува со извонредна итрина и способност за нивната
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реализација. Интересно е што Русија негува исти такви заблуди за нас. Тоа се,
едноставно, предрасуди и преувеличувања, кои со текот на долги години на
жолчно ривалство само уште повеќе се зголемиле. Некои од руските агенти во
Македонија и на Балканскиот Полуостров воопшто, несомнено изгледаа како
луѓе со активен и енергичен темперамент, кои со задоволство би
претпочитале политика на експанзионизам и интрига. Војната ни покажа дека
бирократијата наметнува само најблага форма на дисциплина врз своите
агенти. Доколку ја судите руската политика според однесувањето на
нејзините конзули, несомнено ќе дојдете до истиот заклучок до кој дошле и
Грците, дека Русија сѐ уште е благонаклонета кон Бугарите, го субвенционира
револуционерниот Комитет, потпалува востание и цели да ја консолидира
својата позиција во Турција, ползувајќи го нејзиното сродство со месните
Словени, со цел да ги разбие сите други елементи од населението. Турците би
додале дека таа постојано дејствува за подривање на нејзиниот престиж и
корумпирање на нејзиниот интегритет со секој облик на морално и политичко
понижување што бескрупулозниот непријател може да го смисли. Тоа е
популарно гледиште на Балканот и, доколку ја прифатиме оваа чисто локална
перспектива, тоа е природното и неизбежно гледиште108. Меѓутоа, кога се
свртуваме кон она што е општо познато за јавното поведение на руската
влада, фактите кажуваат дијаметрално спротивна приказна. Таа можеби го
подрива турскиот авторитет, но нејзиното влијание е врховно во
Константинопол уште од 1890 година, кога англискиот престиж започна на
опаѓа. Таа, секако, го поддржа султанот за време на ерменскиот колеж. Кон
Бугарија таа е студена, а повремено и непријателски настроена, како
последица на државниот удар од 1885 година, кога Источна Румелија беше
додадена на Бугарија, и кога руските офицери што ја обучуваа бугарската
армија ја оставија на цедило да се справи сама со Сервија. Точно е дека оваа
врска веројатно ќе се затопли кога на власт во Софија ќе дојде русофилска
влада. Царот беше кум на малиот принц Борис, а се виде и искра на старото
братско чувство за време на прославата кај Шипка во 1902 година. Но, општо
гледано, Русија не се мачи да го скрие своето разочарување. Кога ја создаде
слободна Бугарија, таа несомнено сметаше дека таа треба да биде прост вазал
108 Популарното гледиште за Балканот е, се разбира, без никакви докази. Во таква атмосфера на

интрига и дволичност, и најблагиот сомнеж веднаш преминува во факт, а никој мештанин не е толку
бездушен да критикува докази. Грците го третираат тврдењето дека руската влада го
субвенционира бугарскиот Комитет како исказ што не бара докажување. Но, истите грчки новинари
што го туркаат овој наратив, веруваат дека англискиот хуманитарен фонд беше потрошен во
финансирање на востанието! Албански агитатор со забележително искуство еднаш ме уверуваше
дека знае со сигурност дека Борис Сарафов добил огромна сума (ми го даде и нејзиниот износ) од
Санкт Петербург. А, потоа додаде дека англискиот Балкански комитет му дал 50.000 фунти! Сметам
дека првиот исказ не заслужува повеќе вредност одошто другиот. Еднаш поделив неколку стотици
фунти на селани од Крит што беа погодени од суша, кои ми беа испратени од фондот на покојниот
војвода од Вестминстер. Се погоди дека во тоа време бев пријател со еден или двајца руски
офицери од Канеа. Според тоа, веднаш се претпостави дека јас сум руски агент, а дека парите
дошле од Русија! На таква основа се гради политиката на Балканот.
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на нејзината империја. Таа не ја предвиде нејзината трансформација во силна
независна држава. Русија ја обвинува Бугарија за неблагодарност. Ги презира
нејзините радикални и прогресивни тенденции. Русија сфаќа дека Бугарија
духовно му припаѓа на Западот, и дека реакционерните традиции на
империјата на г. Побједоносцев109 се еднакво неатрактивни за неа како што се
и за несловенските народи на Балканот. Своевремено Грците, поради нивната
православна вера, беа омилените протежеа на Русија. Бугарите ги надминаа
во таа смисла, но оттогаш се покажаа како недостојни за нејзиниот патронат.
Производот е тоа што идеалот за слободна и автономна Македонија веќе не ја
привлекува Русија. Таа беше подготвена да ја ослободува Македонија во 1878
година кога претпоставуваше дека Велика Бугарија, протегајќи се од Дунав до
Егејот, ќе биде просто предворје на Руската Империја. Денес таа се двоуми,
зашто нема гаранција дека слободна Македонија ќе ѝ служи на нејзините
политички интереси. Навистина, ништо не е почудно одошто начинот на кој
Русија и Англија ги сменија своите улоги од 1878 година. Тогаш Дизраели се
противеше на ослободувањето на Македонија, зашто се плашеше дека Велика
Бугарија ќе ја засили руската моќ на Балканот. Денес лорд Ленсдаун ја
поддржува иницијативата за автономија и ослободување, затоа што знае дека
целосната еманципација на бугарскиот народ ќе резултира со кревање
постојана бариера против руската агресија. Менувањето на политиката се
случи уште во 1885 година, кога Источна Румелија се обедини со Бугарија.
Англија топло ја поздрави промената; Русија го охрабруваше Абул Хамид да ги
разбие бунтовниците сосила. Бугарите не го заборавија однесувањето на
нивниот стар ослободител за време на таа криза. Нема сомнеж дека Русија не е
подготвена целосно да ги напушти своите панславистички традиции110. Таа сѐ
уште шепоти во Софија: „Ќе дојде денот.“ Таа сѐ уште ја штити Бугарската
црква, која самата ја создаде. Можно е нејзините агенти повремено да
испраќаат дубиозни и скришни охрабрувања до револуционерните комитети
и, секако, дека тие се често подготвени да спасуваат осомничени
револуционери од затвор или од прогонство. Но, нејзината вистинска
политика е веројатно нејзината јавна политика. Таа е несомнено искрена кога
ги осудува револуционерните организации како субверзивни и криминални
елементи, и во нејзините коминикеа на нив ја фрла целата вина за анархијата
во Македонија. Деспотизам што е верен на своите принципи не може да има
поинаков став. Тој не може безбедно да биде либерален во странство, а
реакционерен на домашен план. Постои неформална света алијанса, која од
109 Ова беше напишано пред доаѓањето на власт на гроф Вите. Не сум убеден дека е нешто

суштински сменето.
110 Уште од крајот на Јапонската војна московската Панславистичка лига, која беше под патронатот

на покојниот велик војвода Сегеј, а сега е под управа на едно од неговите созданија, г. Череп
Спиридонович, покажува знаци на обновена активност, и повторно таа го врти своето внимание кон
Балканот.
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султанот, кајзерот и царот прави сојузници против секоја група што се бори за
слобода. Има премногу сличности меѓу обичниот македонски револуционер и
рускиот терорист, за современ цар да си дозволи да го охрабрува едниот, а да
стравува од другиот. И, така, во 1902 година, кога стана јасно дека нешто мора
да се стори за да се избегнат востание и војна, Русија се здружи со Австрија во
предложувањето најминимални реформи. Веројатно обете сили предвидоа
дека нивната програма ќе пропадне. Тие се погрижија да инаугурираат облик
на интервенција што нема да доведе до автономија, но која лесно може да го
отвори патот кон здружена окупација. Во 1876 година, за време на подлабока,
но мошне слична криза, Русија предложи план за локална автономија за
неколкуте словенски провинции. Во 1902 година нејзиниот план беше астроруска управа. Очигледно е дека кога ќе дојде денот за таа да си го подигне
своето наследство од Турција, таа нема да се обидува на власт да постави
местен управник. Самата ќе си управува со својот посед. Но, не е јасно дали дел
од нејзиниот план не било потпалувањето непосредна криза. Јапонската војна
веќе фрлаше сенка врз нејзината патека. Таа планираше да одолговлече и да
добие во време, да го обезбеди признанието дека таа има право на
интервенција, но да не го употреби, да замени една бесполезна шема со друга
и да ја добие законската предност истовремено одлоговлекувајќи го часот за
нејзино исполнување до моментот кога нејзе ѝ одговара.
4. Хилми Паша и првите реформи
Полезно е тука да се даде извесен отчет за тоа како Русија и Австрија го
употребија својот мандат, во најмала рака затоа што главните црти на
нивниот реформски план веројатно ќе послужат како некаква основа за
идните реформски потфати.
Првиот план стапи на сила во февруари 1903 година, како своевидно
рафинирање и засилување на реформите што султанот ги подготви спонтано
во декември 1902 година. Пивотот на новиот план беше генералниот
инспектор, Хусеин Хилми Паша, кој требаше да биде „под контрола“, зависно
од тоа каде се наоѓа, на месните австриски и руски конзули. Хилми Паша е
несомнено исклучително способен човек, со многу повисоко ниво на култура
одошто е тоа вообичаено меѓу отоманските службеници. Начитан е и добро
зборува француски. Меѓутоа, тој никогаш во животот не излегол од Турција и
неговите идеали, и покрај сето негово површно образование, едноставно, се
оние на хамиданскиот дворец. Бил своевремено губернатор на Јемен и
верувам дека бил доверлив човек на „палатата“. Секако дека неговиот длабок
и музикален глас ѕвони кога зборува за својот империјален господар, што
укажува дека е тој веројатно меѓу оние што биле хипнотизирани од
карактеристичниот личен шарм, кој сите сведоци што се без предрасуди му го
припишуваат на Абдул Хамид. Хилми Паша поседува сличен таков магнетизам.
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Неговите манири се сериозни, љубезни и фини. Повеќе наликува на Арап
одошто на Турчин. Впечатокот што го остава за првпат кај оние што го
запознаваат е дека тој е навистина искрен и апсолутно чесен човек. Неговиот
оптимизам е заразен, а во негово присуство се чувствува онаа најретка
емоција на Истокот — трепетот на надежта. Понатамошното запознавање го
надополнува првиот впечаток и човек сфаќа дека си има работа со водечкиот
комедијант во Европа. Но, процесот на измама сѐ уште е пријатен. Тоа е еден
вид ласкање и тешко е човек да му се лути на толку комплетен и грациозен
глумец. Покрај тоа, човекот е неуморен работник, секогаш на своето биро,
секогаш со некој документ во раката, секогаш достапен и секогаш подготвен
да го продолжи работниот ден до раните утрински часови. Методот, а не
волјата е она што е неисправно. Целата концепција за реформи во умот на
Хилми Паша е производ на резултати на хартија, кои ги импресионираат
неговите безбројни посетители, конзулите, и кои конечно фигурираат во
некој официјален извештај што ќе ја збудали Европа со неверојатниот
напредок на Македонија под неговото патерналистичко раководство. Јас сум
сосема убеден дека тој се залажува себеси. Тој е непоправлив бирократ, кој ги
минува своите денови во маглата од тутунов чад, а телеграмите и
статистиките се неговата единствена реалност. Ретко ја напушта својата
канцеларија, а и тогаш само за да оствари формална визита кај конзулите и се
сомневам дека за цело време откако е пристигнат во Македонија, му се
пројавила љубопитност да посети барем едно од селата со кои раководи или,
пак, да поразговара со барем еден претставник на двата милиони селани чија
судбина зависи од неговите телеграми и укази. Човек може да раководи со
статистика без да допре единствен факт. Нема лесно да го заборавам моето
прво интервју со него во мај 1903 година, кога со простлива гордост тој ми го
прочита својот извештај за напредокот на реформите. Се фалеше дека преку
илјада разбојници биле уапсени откако тој пристигнал во Македонија –
навистина, речиси сите се беа предале доброволно. Тоа беше доказ за неговата
енергија. Десет минути подоцна ме убедуваше дека илјада покајани
престапници биле ослободени од затвор. Тоа беше доказ за неговата милост.
Оддалечен од своето магнетично присуство, ми светна дека имаше многу
чудно равенство во бројките. Разбојниците, во договор со жандармите,
едноставно влегле низ една врата на затворот во име на славата на Абул
Хамид и излегле од другата. Но, бројките беа тука. Реформите беа постигнати,
а на секој скептик Хилми Паша само слепо му се насмевнуваше и ги
пресретнуваше неговите забелешки (како што одговори на мојата, кога му
реков дека насекаде селаните се толку преплашени што не смеат да појдат на
пазар), со величествен гест и високопарно и заклучително: „Grâce à Dieu la
tranquillité regne partout.“111

111 Благодарение на Господ, спокојството владее насекаде, заб. Д.П.
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Ефективно, сметам дека назначувањето на Хилми Паша беше, всушност,
пакосно. Тоа обележа понатамошна етапа во лудото централизирање на
турскиот систем. Наместо справување, како порано, со тројца валии, меѓу кои
случајно можеше да се најде една чесна и независна личност, Палатата сега
има работа само со генералниот инспектор. Истовремено, шпионската задача
стана полесна, конфузијата што произлезе како производ, поцелосна. Валиите,
љубоморни на Хилми Паша, го игнорираа и кореспондираа директно со
Константинопол. Минорните префекти и губернатори (кајмаками и
мутесарифи), наместо да известуваат преку валиите, стапија во директни
односи со Хилми Паша. Тој самиот беше опкружен со шпиони, а воените
командири беа особено нестрпливи да го ограничат неговиот авторитет. Тоа е
оној вид комплицирано и беспотребно замрсување на работите, кое му
овозможува на султанот да се чувствува апсолутно безбеден. Меѓутоа, Хилми
Паша не може да биде сеприсутен. Тој го минува времето помеѓу Ускуб,
Салоника и Монастир, минувајќи, по правило, по три до четири месеци во еден
од овие административни центри. Едноставно, тој [привремено] го распушта
од должност месниот валија, кој се срди, или игра шах, или, пак, оди да ги
тормози Албанците, додека Хилми Паша и неговата екипа од патувачкиот
реформски тим ја окупира сцената и го врши својот преглед. За краток период
административната машинерија работи под полна пареа. Несреќните
телеграфски службеници забораваат што е тоа мирен сон, а сите писари во
администрацијата собираат статистики и изготвуваат извештаи за конзулите.
Полицијата, префектите, чиновниците за приходи, цивилните и свештени
судии, брзаат до просториите каде што се прават кариери, и за период од три
месеци валијата е единствениот службеник во целиот вилает што седи без
работа. Но, по извесно време напнатоста попушта и неспокојниот реформатор
се префрла на друга дејносна сфера. Валијата повторно почнува да ја посетува
својата канцеларија. Телеграфските службеници повторно уживаат во своите
дремки и традиционалното мото на Турците: „Јаваш, јаваш“, кое грубо може да
се преведе како: „Полека, полека“, завладува каде што сѐ било вознемирено.
Абнормална опуштеност следува по невообичаената возбуда112. На
дискредитираниот валија не му преостанува ниту авторитет ниту престиж, со
кои би можел да одржува барем умерен стандард на енергија, и по неколку
дена состојбата во реформираната провинција станува уште полоша од
претходно. Но, статистиките и извештаите сѐ уште сведочат. Кој ќе се сомнева
дека обессилената и деморализирана администрација била темелно
реформирана? Littera scripta manet113.
112 Тука не сугерирам дека опуштеноста е полоша од возбудата. Јас, на пример, бев опколен со

шпиони и придружници за време на целиот престој на Хилми Паша во Монастир. Веднаш откако тој
си замина ми беше дозволено да јавам сам како слободен човек.
113 Речениот збор исчезнува, пишаниот збор останува, заб. Д.П.
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Планот за реформите што беа испробани, како во иницијативата на султанот
така и на двете заинтересирани сили, за време на 1903 година мора во кратки
црти да се исцртаат – а, не беа ништо повеќе од план: (1) Финансиските
работи, на некој мистериозен начин, требаше да се стават под јурисдикција на
„Империјал отоман банк“ – меѓународна институција, главно под контрола на
француски капитал. Таа отвори нови ограноци во Ускуб и во Монастир, и
требаше да дејствува како касиер и благајник. Но, немаше полномошна
контрола. Таа ги чуваше депозитите – доколку имаше – кои ѝ беа доверени, и
без прашање ги исплаќаше сумите што се побаруваа од неа. (2) Цивилните и
криминалните судови беа реорганизирани во амбициозен размер. Бројот на
професионални судии беше зголемен, а нивните номинални плати покачени –
реформа што не чинеше ништо. Ова беше, во суштина, реакционерен чекор.
Под стариот систем цивилните трибунали беа главно сочинети од избрани
членови, локални големци избрани од различните заедници на големите
градови – Турци, Грци, Бугари и Евреи. Не беа обучени правници, но најчесто
беа ценети и почитувани луѓе, кои не беа присилени да живеат од поткупи и
кои беа попустливи кон јавното мислење. Нивната грешка не беше толку
подмитливоста колку бојазливоста. Не се осмелуваа да се наметнуваат врз
извршните органи. Да се заменат овие луѓе со толпа неплатени
професионални левантински адвокати, кои се и подмитливи и плашливи,
беше мошне дубиозна „реформа“. (3) Се крена голема џева околу реформите во
жандармеријата. Неколкумина христијани беа примени во нејзините редови,
меѓутоа, офицерите, како и порано, останаа исклучиво муслимани. Овие
регрути беа избрани од најниските и најбедни класи на населението; многу
ретко, ако и воопшто, беа Бугари, а добиваа само слугински должности.
Истовремено, неколкумина шведски и белгиски офицери беа задолжени да го
реорганизираат „реформираниот“ орган. Тие беа добро платени, а на
неколкумина од нив набрзина им беше јасно дадено на знаење дека нивната
функција е чисто орнаментална. Им беше дозволено да даваат совети, но се
сомневам дека тие воопшто некогаш беа прифаќани.
(4) Големо значење им се придаваше на драстичните реформи што се
однесуваа на руралните чувари на селата – бекчиите – повеќето од нив
пензионирани разбојници, кои ги злоупотребуваат христијанските селани и
кои носат интимна домашна тиранија во нивните секојдневни животи (види
„Дневната обиколка на тиранијата“). Беше договорено дека христијанските
села, наместо да трпат од муслиманските бекчии, ќе можат да избираат
христијани за истата функција. Меѓутоа, две резервации беа доволни да ја
направат оваа привилегија безвредна. Прво, само земјопоседниците имаа
право на глас, така што село што оформуваше дел од поседот на муслимански
бег беше во иста положба како и порано. Второ, на христијанските бекчии им
беше забрането да поседуваат огнено оружје. Тие носеа мали значки, но
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нивното оружје беше пендрек и, во некои исклучителни случаи, пушка за
еребици. Кога првиот башибозук со пушка се појавуваше пред нив,
единствената опција за христијанските бекчии беше да се кријат во
најблискиот куп сено. Дотолку повеќе што, номинирајќи христијански
бекчија, селото не се ослободуваше од својот тиранин. Тој ја предаваше
неговата значка и титула на својот христијански потчиненик, но си ја
задржуваше пушката, си ја влечеше платата и се оддаваше на пљачка како и
порано. Вакви беа реформите во нивната прва етапа. Нивната бесполезност
само послужи да ги охрабри востаниците во нивното убедување дека
слободата може да се извојува само по пат на вооружена борба. Вистинската
функција на Хилми Паша за време на првите седум месеци од неговиот мандат
не беше спроведување реформи, туку репресија. Востанието од август 1903
година беше плодот на неговата дејност.
Во септември 1903 година Императорот и Царот се сретнаа во ловечкиот дом
во Мурцтег, близу Виена, и резултатот на нивните преговори беше вториот
австро-руски план. Следуваа шест месеци одолговлекување и дури во април
1904 година планот целосно стапи на сила во Македонија. Неговите резултати
се еднакво разочарувачки како и првиот обид за подобрување на состојбите.
Состојбата во Македонија сега е уште полоша одошто во 1902 година. Меѓутоа,
има една придобивка. Беше зададен уште еден удар на директниот
суверенитет на Турците и, иако принципот на ексклузивна австро-руска
контрола останува нечепнат, се отвори простор во новиот план за останатите
сили. На тој начин се направи напредок кон идеалот за меѓународен
протекторат.
5. Мурцтешкиот план. Планот за жандармеријата. Планот за финансиските
работи
Првиот нацрт за Мурцтешкиот план беше опширна и амбициозна реформска
повелба: (1) Главната цел беше номинација на двајца цивилни вештаци, кои ќе
ги претставуваат Австрија и Русија, кои требаше да бидат левата и десната
рака на Халми Паша и да го водат по правиот пат. За жал, нивните
овластувања се чисто советодавни. Тие можат да истражуваат злоупотреби
преку нивните патувачки секретари, можат да бараат надоместоци и можат да
предлагаат подобрувања. Но, Хилми Паша има овластување за сите
несогласувања со своите двајца советници да бара арбитража од
Константинопол. Тој е, просто, сенка на Палатата, а тие се само очите на
амбасадите. Накратко, не е постигната никаква децентрализација, а Палатата,
речиси незабележително ограничена од амбасадите, е сѐ уште врховна власт
во Македонија. Цивилните вештаци се само глорифицирани конзули, со
повисока титула, но не и со поголеми овластувања. Единствениот производ на
нивното присуство во Македонија е тоа што нивните влади имаат подетални и
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поверодостојни извештаи за старата анархија, секојдневната корупција и
неизлечивата стагнација на турската власт.
(2) Беше ветена реорганизација на административните единици, несомнено
со цел да се расплеткаат ривалските народности, кои Турците упорно ги
сматуваат. Ништо не беше сторено во тој поглед, со исклучок на изземањето
на чисто грчките и албанските области од опсегот на реформите. Стара
Сервија, Елбасан, Корица и Селфиџе останаа недопрени од каков било
европски надзор, на тој начин останувајќи во рамките на областа под реформи
Македонија која е практично идентична на онаа исцртана во Санстефанскиот
мировен договор и, главно, словенска. Но, старите граници на вилаетите
остануваат непроменети.
(3) Имаше експеримент од дубиозна вредност во насока на подобро
оданочување. Во првата година (1904) во две мали групи села во
Монастирскиот Вилает беа собрани даноците, или директно од селаните или
индиректно преку нивните земјопоседници, но без интервенција на
арачлиите. Меѓутоа, засега нема знаци дека овој експеримент ќе биде усвоен
на генерално ниво и беше проширен за уште една година (1905) само во три
кази. Ова ги остава земјопоседниците со сите нивни стари овластувања.
(4) Во текот на две години не беше направен никаков обид да се
реорганизираат финансиите, но во моментот на пишувањето на оваа книга
Силите се обидуваат да наметнат систем на меѓународна контрола врз
Портата.
(5) Ветена е реорганизација на судовите на правдата, но засега ништо не е
преземено, ниту предложено.
Планот за жандармеријата
Само во поглед на (6), реорганизација на жандармеријата, се има постигнато
одреден напредок, но и тука придобивката е повеќе во прифаќањето на
принципот одошто во постигнувањето вистински резултати. Дискусијата за
основата на предложените реформи за жандармеријата потроши шест
заморни месеци, во кои Турците даваа отпор и одолговлекуваа, додека само
британскиот амбасадор покажуваше некаква желба за постигнување
задоволителен исход. Беше решено дека новата жандармерија ќе биде нуклеус
на меѓународна сила. Австрија и Русија не уживаат посебни привилегии.
Нејзин командант е италијанскиот генерал Де Ѓорѓис, но, за жал, неговиот
авторитет беше предаден од самиот почеток, затоа што тој влезе во турска
служба без резерви и изгледа дека го смета за чест фактот што лојално прима
наредби од своите турски работодавци. Под негова команда е персонал од
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петмина врховни офицери, кои ги претставуваат засегнатите сили и кои
влегоа во турска служба или ја облекоа турската униформа114. Секој си има
свој сектор, а распределбата на овие области произведе неколку трнливи
дипломатски проблеми. Впрочем, Силите расправаа за ова прашање – како да
ги обележуваат своите сфери на влијание или да ја делат територијата на
Македонија, наместо просто да назначат области за реформирање. Русија го
доби градот Салоника и западниот дел на вилаетот – значаен момент доколку
е точно дека Австрија има претензии кон пристанишниот град. На Италија ѝ
припадна Монастир и, доколку нејзината цел е да продре и конечно да ја
окупира јужна Албанија, тогаш таа таму има значителен центар за нејзината
пропаганда – иако чисто албанските области на Монастирскиот Вилает беа
изземени. Австрија го доби Ускуб, кој би бил природен центар за пробив во
северна Албанија – иако и тука чисто албанската област позната како „Стара
Сервија“ беше изземена. На Франција ѝ припадна Серскиот Санџак, густо
населен и интензивно незадоволен регион кој се граничи со Бугарија. Англија,
загрижена само да се впише во присуството на толку многу ривалства, се
задоволи со малата Драмска Област, ретко населен и мошне спокоен регион
без некакво политичко значење, каде што населението е главно муслиманско,
а она што е христијанско е претежно грчко.
Првобитната идеја, кога започнаа преговорите во Константинопол, наводно
беше да се оформи вистинска меѓународна жандармерија за Македонија со
персонал од околу шеесетмина европски офицери во извршната команда,
поткрепени со уште поголема сила од европски подофицери. Ова навистина
би биле реформи што би вределе да се спроведат. Тоа беше предлог што би ги
направил Европејците лично одговорни за редот и мирот во Македонија.
Офицерите во градовите и началниците во поголемите села би ги гарантирале
животот, честа и сопственоста на селаните. Домородниот елемент, добро и
редовно платен, и подложен на непосредно распуштање во случај на
злоупотреба на должноста, бргу би го научил значењето на дисциплината, па
дури би можел и да стане ентузијастичен во извршувањето на својата
должност. Селаните ќе видеа дека Европа конечно прифатила вистинска
одговорност за нивната судбина и од мигот кога новиот систем ќе стапеше на
сила, активноста на револуционерите ќе престанеше. Но, Турците тврдоглаво
го отфрлија овој план. Австрија и Русија не направија ништо да ги притиснат, а
Англија го напушти кога нашиот амбасадор посочи дека ќе биде невозможно
Турците да дадат согласност за план што предвидува командата да биде во
рацете на христијани, а три четвртини од регуларниот состав да бидат
муслимани. Со тој мошне наивен изговор за напуштање на добар и
далекосежен проект, сер Николас О’Конор, изрече несвесна критика за целата
114 Во прилог има и еден германски офицер што нема сектор, но кој се занимава со училиштето во
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мурцтешка програма. Таа го остава идеалот на турската надвласт нечепнат. Сѐ
додека премолчано ја прифаќаме аксиомата дека ниту еден христијанин не
смее да му командува на муслиман, не сме ни започнале со реформите. Кога
тие ја напуштија идејата да постават европска извршна команда врз новата
жандармерија, Силите прифатија сериозен дипломатски пораз од султанот и ја
осудија целата реформска програма на пропаст.
Целата идеја за вистинска меѓународна жандармерија на тој начин беше
тргната настрана, а на нејзино место Силите беа задоволни да испратат
персонал од офицери – првин само дваесет и пет на број, а сега четириесет и
осум – кои наизменично се опишуваат како инструктори и како инспектори.
Нивната задача е да го реорганизираат постојниот турски орган и до извесна
мера да го образуваат. Но, неговата команда останува исклучиво во турски
раце. Европските офицери можат да го подобруваат постојниот материјал
преку училиштето кое беше отворено во Салоника, и можат да ги
прочистуваат своите редови од очигледно послабите и корумпирани
кандидати. Но, тие не можат да издаваат команди. Турците не се должни да ја
ползуваат реформираната жандармерија; новите офицери не можат ни да
наредат апсење на криминалец ниту да организираат потера по разбојничка
банда. Ниту, пак, имаат овластување да ги истражуваат поплаките на
населението на своите области. Веднаш штом пристигаат, тие се опколени од
селани што едвај чекаат да ги презентираат своите петиции кои се однесуваат
на неправдите што им се прават. Резултатот беше издавање наредба од страна
на Хилми Паша со која на офицерите им се забрани примањето поплаки.
Доколку до нив допре вест за злостор и тие ја истражат, тие немаат
овластување да протестираат кај турските власти во својата област. Тие можат
само да го известат својот офицер, кој пак, го известува Де Ѓорѓис Паша, кој
може, но не мора да ја изнесе работата пред Хилми Паша, кој ја донесува
конечната одлука. Во краен случај, може да се поднесе жалба до
Константинопол. Меѓутоа, нешто добро, сепак, е постигнато. Жандармеријата
сега се исплаќа редовно и, иако не работи речиси ништо да го одржува редот и
мирот, таа повеќе не е напаст каква што беше порано. Не прави многу добро,
но не прави ниту многу зло.
Офицерите што по случајност се проникливи и енергични, наметнуваат
извесно лично влијание, како што дури и цивилот Европеец може тоа да го
стори во внатрешноста. Турците обраќаат внимание дури и на приватните
поплаки, доколку тие се искажат цврсто, но со такт, а свесноста дека
сериозните скандали можат да бидат пријавени дејствува како застрашувачка
пречка. Агентите на англискиот хуманитарен фонд успеаја да направат
извесно добро на овој начин за време на зимата 1903-4 година, а новите
офицери несомнено ќе направат нивното присуство да биде почувствувано во
истата насока, но тие немаа признаено право да интервенираат.
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Финансиска контрола
Во јануари 1905 година лорд Ленсдаун поднесе низа предлози што можеа да
постигнат многу, доколку беа усвоени, во однос на решавање на македонскиот
проблем. Тој имаше цел да ја децентрализира администрацијата и да ја
интернационализира управата. Се противеше на тврдењето дека Австрија и
Русија се единствените „загрижени сили“ во Македонија. Предложи драстично
намалување на бројот на турските војници стационирани во Македонија и
нивно ставање под команда на цивилните власти. Лордот подготви нацртплан за управен совет, засегнат главно со финансиите, но овозможен,
истовремено, да раководи со политички прашања, закрепнат со
„административни и извршни“ овластувања и сочинет од делегати назначени
од Англија, Франција, Германија и од Италија, заедно со австриските и со
руските цивилни агенти. За жал, оваа извонредна програма беше само
делумно прифатена од Австрија и од Русија. Барањето за меѓународна
финансиска комисија, кое на крајот му беше презентирано на султанот во мај,
навистина ги вклучи делегатите на овие четири сили како еднакви на
агентите на Австрија и на Русија, но ги ограничи овластувањата на комисијата
исклучиво на финансиските работи и не направи експлицитно барање за
директна извршна моќ. Султанот, се разбира, даде отпор и кога делегатите на
четирите сили им се придружија на цивилните агенти во Салоника рано во
октомври и Турците одбија официјално да ги признаат. Уследија принуди,
меѓутоа на многу благи и кревки линии, а само Германија одби да учествува во
морнаричките демонстрации. Беа окупирани царинските караули на
Митилене и на Лемнос, но неизвесно е дали едногласноста на Силите би го
издржала притисокот на подрастични мерки. Во првата половина на декември
беше постигнат компромис. Финансиската комисија ќе биде конституирана
под заседание на Хилми Паша и ќе вклучи уште еден додатен турски
припадник. Ќе дејствува во содејство со „Империјал отоман банк“, на која ѝ е
поверена должноста за ревизија на сметките. Ќе бидат вработени тројца
патнички инспектори, кои ќе влезат во турска служба, но нема да уживаат
право на интервенција ниту имаат административни овластувања, а со
злоупотребите ќе се справуваат исклучиво индиректно преку известување на
Константинопол. Комисијата, пак, е квазисоветодавно тело, кое нема извршна
моќ. Тоа е комплетно надвор од турската администрација и може да дејствува
посредно само преку Хилми Паша, кој е нејзиниот извршен офицер. Доколку
тој одбива да ги спроведе нејзините одлуки, како што, впрочем, тој легално
може, единствена опција за Комисијата е да апелира преку цивилните агенти
на амбасадите во Константинопол. Конечно, додека Комисијата може да
усвојува реформи на даночниот систем и да прави измени на нацрт-буџетот,
султанот има право на вето на нејзините одлуки. Ниту европските делегати
ниту нивните инспектори се хиерархиските претпоставени на месните турски
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власти, чии унапредувања, како и порано, зависат од расположението на
Хилми Паша и наклоноста на Палатата. Не е веројатно дека Турците често ќе
среќаваат едногласни одлуки на Комисијата со директен пркос, но очигледно
оваа шема им дава бројни можности за опструкции и одолговлекувања. Тие ќе
ги спроведуваат нејзините одлуки нерешително и неверно, притоа ползувајќи
го секој судир на мислења меѓу самите делегати. Овие се, главно, неискусни
луѓе, а меѓу нив само г. Стеиг, способниот и популарен претставник на
Франција, започнува со потребното познавање на Македонија. Оваа програма
ќе беше успешна само доколку Хилми Паша беше доволно независен и
доволно мудар да ја изврши. Но, тој е просто назначеник на султанот и
несомнено од него ќе се очекува да ја порази во детал непријатната иновација,
која неговиот господар беше принуден да ја прифати, во принцип. Се чини
неизвесно дали, дури и во сферата на финансиските работи, ќе биде можно да
се постигне нешто повеќе одошто се направи со реформите во
жандармеријата за јавниот ред и мир. Во најдобар случај нејзиниот опфат е
ограничен. Можеби на селаните ќе им ги олесни некои од нивните репресивни
тешкотии, но нема да биде доволно без реорганизација на судскиот систем и
на жандармеријата да ги направи нивните животи подносливи. Не става
ограничувања на злото, кое Хилми Паша може да го стори подгревајќи
меѓуетничка нетрпеливост. Нема да ги направи патиштата безбедни ниту
пазарите достапни, а на луѓето на кои примарната неопходност им е
безбедноста, научниот буџет им изгледа како непотребен луксуз. Меѓутоа, и
покрај сето тоа, оформувањето на овој совет оди во прилог на оформување на
извесна повелба за меѓународното право на Македонија. Теоретски ја
ограничува турската власт и (повторно теоретски) поставува вистинска
европска институција како препрека на амбициите на заинтересираните сили.
Во таа смисла неодамнешната дипломатија на лорд Ленсдаун успеа да ја
исправи грешката кога направи отстапување во корист на Австрија и на
Русија. Сега се изгради своевидно скеле од реформи што ја опкружува
фасадата на турската влада, која се распаѓа. Состојбите во внатрешноста не се
воопшто подобри одошто беа порано, но реконструктивната машинерија е на
готовс онаму каде што Европа има потреба да ја ползува.
6. Неуспехот да се смири Македонија
Мурцтешката програма целеше кон нешто повеќе од простото подобрување
на турската административна машинерија. Сосема малку се направи во таа
насока, а кога ќе се заврши можеби ќе направи повеќе. Меѓутоа, нејзината
главна цел беше да донесе извесна мера на удоволување, да го обнови редот,
да ја обнови безбедноста, да го поправи урнисаното и, со еден збор, да ги
отстрани мотивите за побуна. Тука таа пропадна, а неуспехот е толку воочлив
што, впрочем, ја надразни вообичаената анархија. Македонците беа охрабрени
да се надеваат, загубата на нивната надеж го продлабочи нивниот очај и ја
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зголеми нивната непромисленост. Реформите ги оставија Турците врховни во
сите административни дејности. Тие ја искористија својата слобода со цел да
се свртат кон сите стари репресивни и провокативни мерки. Тие изгледа сѐ
уште размислуваа за војна со Бугарија и за да имаат изговор за тоа се обидоа
да ги принудат Бугарите на очајни мерки. Постојано ја мобилизираа својата
војска, повикувајќи регрути и акумулирајќи оружје. Војските живееја на грбот
на селаните и ја празнеа благајната. Побуните беа чести, а дисциплината
лабава. Под изговор дека бараат оружје, тие ги малтретираа селата и
извршуваа престапи, со вообичаената придружба на пљачка и бруталност.
Типично насилство се случи во февруари 1905 година во бугарското село
Куклиш [Кукуш], каде што, според извештај на рускиот капетан на
жандармеријата, биле запалени 64 од 105 куќи, биле убиени 38 невооружени
селани, вклучително и две жени и бебе, биле ранети пет селани, а единаесет
жени биле обесчестени. Целото село било опљачкано, а офицерите не
направиле никаков обид да го спречат дивјаштвото на своите потчинети.
Вреди да се забележи дека „реформираните“ жандарми што биле присутни се
однесувале исто како и нереформираната војска115. Како и во 1903 година, на
македонските печалбари, кои секоја година одат во Константинопол барајќи
работа, им беше забрането да патуваат и да излегуваат од своите села. Беше
воведен полициски час, според кој секој селанин што е излезен по зајдисонце,
е изложен на тоа да биде стрелан без постапка. Половина од бегалците од
Адријанополската Област не можеа да се вратат во своите домови, а нивните
поседи беа окупирани од муслимански натрапници. Во Монастирскиот Вилает
ништо не е направено освен дистрибуција на грант, со кој секое семејство доби
во просек по една фунта стерлинг за обнова на изгорените села. Речиси сите
рурални бугарски училишта се затворени зашто на учителите, како
политички осомничени, им е забрането да држат настава. Последно, со
очигледна цел да поттикне нетрпеливост меѓу Грците и Бугарите, Хилми
Паша предаде голем број бугарски селски цркви да бидат управувани од
грчката фракција. Но, најгнасно од сѐ е комплицираниот меѓуетнички раздор,
своевидна стихијна граѓанска војна што ја пустоши внатрешноста. Турците
гледаат на овој крвав натпревар не само со толеранција туку и со задоволство.
Рајата војува меѓу себе, а господарот може да си ги скрсти рацете. Но,
вистинската одговорност лежи кај владата, која ја подгрева одмаздата и
очекува да профитира од неа. Турците, и покрај своите масовни вооружувања,
повторно го покажуваат својот недостиг на капацитет да одржат барем
привиден ред и мир.
Мурцтешката програма пропадна главно затоа што се обиде да ја реформира
Македонија без да се справи со Македонците. Тоа беше реклама за светот дека
115 Слични скандали се случиле и за време на пролетта и летото 1905 година во Зерви [Зерзе?],
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блискоисточното прашање конечно е отворено. На површина ги носеше
ознаките на транзицијата. Никој не можеше да замисли дека таа ќе биде
конечна и никој не можеше да претпостави дека, откако ја согледале
невозможноста на турската управа, Силите ќе немаат смелост да извлечат
логичен заклучок. Ѝ објави на секоја народност на Балканот дека крајот се
ближи и неизбежно ги нагласи нивните латентни ривалства и расправии.
Турците, ранети во нивниот престиж и ограничени во нивниот авторитет, беа
искушени да докажат дека тие сѐ уште поседуваат извесен вигор и капацитет
за отпор. „Ако мора да умреме“, рекоа тие, „ќе умреме борејќи се“; и, додека
срдечно даваа пасивен отпор на реформите, тие се подготвуваа за решавачка
борба со Бугарите, делумно со вообичаените репресивни мерки, делумно со
цементирањето на нивната алијанса со грчката фракција и делумно
подготвувајќи се за војна со Кнежеството – војна за која преокупацијата на
Русија изгледаше како златна можност. Што се однесува до христијанските
народи, колку поблизу доаѓаше решавачкиот час толку позаострени стануваа
нивните љубомори116. Ако доаѓаше времето да се истиснат Турците, тогаш
секој од нив сакаше однапред да си ја обезбеди својата опора. Востанието од
1903 година остави впечаток врз Европа дека Бугарите се доминантниот
елемент. Неизбежно, Грците беа искушени да се наметнат. Мурцтешката
програма покажа знаци дека повторно ќе се исцртуваат старите граници на
Санстефанскиот мировен договор. Оттука и ревноста на Грците во с’скањето
на своите герилски банди низ целата дискутабилна територија каде што
грчката фракција има опора. На Европа можеби не ѝ се допаѓаат нивните
методи, но барем ќе биде принудена да ја признае виталноста на „хеленизмот“.
Сето ова беше природно и требаше да се предвиди. Бугарите не можат да си
дозволат да се разоружаат. Тие не можат да ѝ веруваат ниту на Европа, ниту на
Турција, ниту на своите христијански браќа. Нивниот револуционерен
комитет, со сите свои крвави и насилни методи, е единственото оружје што го
поседуваат. Спокојноста би се протолкувала како задоволство, а невозможно е
тие да се задоволни со овие планови и колебливи реформи. Нивната битка е
само до половина добиена, и додека не видат дека Европа искрено ја
прифатила нивната кауза, би било безумие доколку тие ја распуштат својата
организација. Ништо помалку од анархија, која е толку неиздржлива што се
заканува да прерасне во формална војна, не ја принудува заедницата да
дејствува одлучно. Способноста да создаде таква анархија кога ќе посака е
единствената мерка што потчиненикот на Турција ја поседува, со која може да
ја свика Европа на нејзините ветувања и одговорности. Комитетот нема да се
распушти сѐ додека ние не наметнеме некакво решение, кое ќе има чувство на
финалност; а, сѐ додека Комитетот не се распушти, нема надеж за мир во
116 Неколку сервијански банди се појавија на северот, додека Грците го пустошеа југот. Тие беа

помалку успешни од Грците, затоа се сретнаа со непријателството, не само на Бугарите туку и на
Турците.
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Македонија. Залудно е да се зборува за негово сузбивање. Турците се
неспособни за таквата задача, затоа што зад него е жизнен и вирален народ,
народ што е подготвен да се жртвува за да ја извојува својата слобода. Кога
конечно ќе се наметне сериозна европска управа, неговото сузбивање ќе биде
излишно. Тој своеволно самиот ќе си се распушти.
7. Аргументи против поделба на Македонија меѓу Австрија и Русија
Јасно е дека мурцтешката програма е сѐ уште на сила поради тоа што двете
сили што се одговорни за неа не се подготвени да се соочат со очигледниот
факт за нејзиниот неуспех. Тие можеби ќе ја прошират, па дури и ќе засилат, но
сѐ додека се колебаат да побараат извршна моќ, бадијала е надежта дека ќе
има некаков напредок. Додека султанот е господар на Македонија, нема да има
ниту реформи ниту мир. Без разлика низ какви понатамошни етапи на
транзиција ќе мине кризата, на крајот мора да биде решена со наметнување
директна европска управа. Единственото прашање во однос на таа управа е
дали ќе биде спроведена од две сили или од пет – дали, со други зборови,
Македонија ќе биде поделена меѓу Австрија и Русија или под еден плашт или
друг ќе биде крената на ниво на автономна провинција под меѓународен
протекторат. Да се претпостави дека Австрија и Русија искрено веруваат дека
статусoт кво може да се одржи до недоглед, е исто како да се обвинат за
неверојатна имбецилност. Но, тие тврдоглаво се противат на каков било облик
на автономија. Заклучокот е дека конечното решение кон кое тежнеат е дека
Македонија треба да биде апсорбирана од самите нив. Тие можеби не се
обидуваат да испровоцираат катастрофа – тие дури можеби сакаат и да ја
одложат. Но, тие не се слепи на она што г. Рузвелт би го нарекол нивната
manifest desitiny 117.
Тешко е да се дискутира за последиците на евентуална поделба на Македонија
меѓу Австрија и Русија, бидејќи изгледа дека обете империи се наближуваат до
период на трансформација. Доколку Австро-Унгарија се „распадне“ во која
било смисла на зборот по смртта на императорот Франц Јозеф, доколку
Германците се отцепат или дури и доколку престанат да бидат доминантната
народност во Австрија, и доколку во исто време Унгарците постигнат
повисоко ниво на независност, Австрија на иднината ќе стане во својот
карактер, ако не во името, словенска федерација. Во таков сојуз Србите,
Монтенегрините и западните Македонци можеби конечно ќе го најдат своето
место меѓу Полјаците, Чесите и Хрватите, без притоа да противречат или да
чувствуваат дека се потчинуваат на доминацијата на туѓинци. Не е различно
ниту со Русија. Доколку актуелното слободарско движење успее да ги
117 Manifest destiny е преовладувачко убедување од деветнаесеттиот век во САД, кое вели дека е
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реализира надежите на пожестокото и просветлено крило на реформската
партија Земство, Руската Империја ќе стане либерален сојуз, во кој Полјаците,
Финците, Русите и Ерменците ќе уживаат извесни национални слободи,
притоа споделувајќи во поголемиот живот на велика словенска федерација.
На таква империја Бугарите и Македонците би можеле спокојно да ѝ ги
доверат своите слободи, со сите изгледи да придобијат од блиското
здружување на сродни народи што се гордеат со постара и поразвиена
цивилизација. За некој ваквото решение би изгледало мошне привлечно. Се
чини дека ги нуди сите гаранции за слобода и за здрава разноликост на
видови што ги нуди системот на мали народи, додека е ослободен од дамката
на парохијализмот и на расниот егоизам. Преувеличениот и милитантен
национализам на балканските народи е несомнено нивна клетва и препрека
за нивната цивилизација. Тој се претпочита само во однос на бруталната
едноликост што ја налага сегашната руска тиранија. Средниот курс на
федерализам претставува надежен излез од сегашниот избор меѓу
национализам и империјализам. Но, ова се, и покрај сѐ, неизгледни опции.
Најверојатно е дека Австрија нема да се распадне, а Русија, кога ќе усвои
вистински устав, несомнено ќе мора да мине низ долга и мачна еволуција пред
да може да го постигне идеалот на толерантна и либерална федерација. Мора
да ги прифатиме Австрија и Русија какви што се.
Првото прашање, што се однесува до Австрија, е дали, глобално, интересите на
Македонците ќе бидат најдобро уважени преку нивната инкорпорација во
Империјата под истите услови што ги ужива Босна и Херцеговина. Несомнено
е дека тие можат да наидат на полоша судбина. Над сѐ, ним им е потребен
период за консолидација и образование. Под австриска управа тие би уживале
пристојна мера лични слободи и секаква можност за материјален развој.
Патиштата и железниците ќе бидат подобрени, полицијата организирана,
судовите прочистени, училиштата згрижени, а земјоделството охрабрувано.
Ќе влезе капитал и, пред да помине првата генерација, сегашната анархија и
беда ќе станат далечно сеќавање, а Македонија со своите широки рамнини под
дренажа и култивација ќе може да издржува трипати поголемо население од
сегашното во комфор, па дури и изобилство. Селаните се материјалисти и
барем извесно време нема да бараат ништо повеќе. Но, по дваесет и седум
години под австриска управа, Србите во Босна се далеку од задоволни или
лојални, иако несомнено имаат многу за што да бидат благодарни. Тие
уживаат повеќе слободи одошто тоа беше случајот со Италијанците под
австриска управа пред две генерации. Нема слобода на говорот или на
печатот. Вон Калај, основоположникот на овој систем, велеше, со кисела
насмевка, дека првата книга што ја ставил на индексот на цензорите била
неговата „Историја на Србите“! Секој симптом на национално чувство се
репресира, а едната насока кон која нè водат извонредните нови патишта е
Сервија. Босанските Срби се исечени од своите сонародници во кралството,
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како да има море меѓу нив, затоа што австриската полиција ја набљудува
границата. Администрацијата упорно работи кон спречување на
фракционерски судири меѓу нејзините муслимански, православни и
католички поданици, но оние што знаат нешто за нејзините методи постојано
ја обвинуваат за нескриено фаворизирање на муслиманските и на
католичките малцинства. Повеќебројните православни Срби кои се сеќаваат
на својата јуначка борба против Турците и нивната амбиција да му се
придружат на сервијанското кралство мораат да бидат репресирани,
дискретно и хумано, се разбира, но сепак, репресирани. Сѐ уште нема
вистинска локална самоуправа, оние општински институции што постојат се
целосно под доминација на бирократијата. Австрија, накратко, има сторено
повеќе да ја развие Босна одошто да ги образува Босанците. Таа несомнено ќе
ги следи истите методи доколку ѝ биде дозволено да стане старателот на
Македонија. За првите пет, можеби и десет години, тоа нема да биде проблем,
но Бугарите и Власите имаат премногу вирилност и остар инстинкт за
организација за бесконечно да ја прифатат положбата на малолетници.
Револуционерниот Комитет негуваше дух на демократија и, порано или
подоцна, тие ќе започнат да даваат отпор на патерналистичката
администрација. Дотолку повеќе, тие сега се имаат здобиено со национална
совест. Тие ќе го мразат поредокот што се заканува да ги отсече од источниот
дел на Македонија и од бугарското кнежество. Егзархистичката црква ќе биде
врската меѓу трите распарчени крака на бугарскиот народ како што
Католичката црква ги сплотува Полјаците, а Австрија ќе се додржува како
господар само преку неприкината војна против чувствата на нејзините
поданици.
Аргументот против руска окупација е неспоредливо посилен. Какво и да е
братското чувство што сега можеби ги обединува Бугарите и Русите, тоа не е
гаранција против вообичаените протоколи на русијанизирачката странка. Тие
ќе му објават војна на бугарскиот јазик, ќе ја потчинат сега независната
Егзархиска црква на Рускиот свети синод и ќе постават на овој темелно
мажествен и демократски народ систем на лични ограничувања што е еднакво
реакционерен како турскиот. Несловенските народи ќе поминат уште полошо
– Евреите и Грците ќе бидат третирани како Ерменците во Кавказот, а
Турците може да се ползуваат против христијаните како што се ползуваат
Татарите во Баку и во Тифлис. Но, впрочем, сето ова е толку очигледно што
човек не мора да инсистира да го образложува. Македонците не се борат да го
отфрлат турскиот јарем за да ѝ се додворуваат на судбината на Финците и на
Полјаците.
Не смее да се заборави дека судбината на Македонија ја вклучува иднината на
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повеќето, ако не и на сите други балкански држави118. Доколку на Австрија и
на Русија им се дозволи да ја поделат Македонија меѓу себе, тогаш
независноста на Сервија и на Бугарија ќе стане најпроста фикција – ако биде и
тоа. Доколку Австрија ја добие Салоника, тогаш таа сигурно ќе сака да ја
контролира железницата што ја поврзува Салоника со Виена, а таа
железничка пруга минува низ Ниш и низ Белград. Уште сега Сервија се наоѓа
себеси туркана од премногу соседи. Мошне заповедничката Австрија ги држи
портите кон Западот, а љубоморната Бугарија ја гледа од исток. Единствено ѝ
е отворен патот кон Салоника. Со Австрија вкопана покрај нејзината јужна
граница и позиционирана по должината на Вардар, таа ќе биде практично
задушена, а доколку сака да избегне целосна апсорпција, тоа ќе биде
возможно само доколку усвои поклоненичко и скромно држење, кое ќе биде
едвај помалку деградирачко од де јуре анексија. Случајот на Бугарија, со
нејзините пристаништа под команда на Црноморската флота и руска воена
окупација на источна Македонија и Адријанопол, не би бил ништо подобар.
Доколку се осмели да ја наметне својата независност, таа ќе биде смачкана, а
доколку ѝ се поклони на врховната сила, нејзината независност ќе биде,
просто, номинална. Сервија, и покрај тоа што нејзините селани се
просперитетни и задоволни, не е некоја придобивка за цивилизацијата и не
може да се рече дека нејзиното политичко истребување би било сериозна
загуба за Европа. Но, Бугарија е вигорна и прогресивна држава, чиј јавен и
политички живот се движи на неспоредливо повисоко рамниште од она на
Русија. Нејзината апсорпција во рамките на автократска империја би била
загуба за Европа и пораз за слободата. Доколку Сервија и Бугарија се смешаат
со Албанија и со Македонија во двете нелиберални источни империи, тогаш
би било неизвесно дали Руманија, Монтенегро и Грција би можеле да одржат
нешто повеќе од кревка и немоќна егзистенција како вазали и паразити на
своите семоќни соседи.
Во времето на Дизраели, можноста Русија и Австрија да се вкотват на
бреговите на Егејот, притоа да го поделат Балканскиот Полуостров меѓу себе,
би ја испратила нашата морнарица кај Дарданелите и би ги донела нашите
војски од Индија. Денес можеби треба да гледаме на таквиот развој на
настаните со незадоволство, но не и со чувство на тревога. Впрочем, нашата
страст за далечни авантури направи речиси да заборавиме дека сме европски
народ. Навистина џингото119 од нашите современи музички сали е помалку
заинтересиран за турските збиднувања одошто беше во 1878 година. Денес
сме среќно премногу просветлени да тврдиме дека ние сме неизбежно
118 Овој аспект на прашањето беше превиден од страна на „The Spectator“ и „The Standard“, кои

сега ја повикуваат Русија да се спушти до Константинопол.
119 Шовинистот, заб. Д.П.
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повредени само затоа што Русија се шири. Од старата полуварварска
перспектива на „балансот на силите“, такво зголемување на територијата и
населението какво што поделбата на Балканскиот Полуостров би им донела
на Русија и на Австрија, би било сметано за првостепена катастрофа за нас. Но,
доколку таквото резонирање повеќе не им е симпатично на цивилизираните
луѓе, тогаш има гледиште од кое не треба да се срамиме, од кое таквата
промена на картата на Европа би изгледало како непристојно, па дури и
монструозно. Трите либерални нации на Западот не треба да бидат
рамнодушни доколку народи што се способни за слобода и желни да
учествуваат во општиот живот на слободната половина на Европа станат
задушени во реакционерните системи на двете конзервативни империи.
Вреди да се направи обид тие да се задржат на дофат на похуманите влијанија,
кои градат пољубезни и поправедни општества, невознемирени од амбициите
на најмените војници и професионалните владејачки касти. Предавајќи го
Балканот на Австрија и на Русија, ќе ги осудиме неговите народи на
ретрограден политички живот, а во исто време, ќе ги засилиме силите на
милитаризмот и на деспотизмот во Европа. Некој можеби ќе даде забелешка
дека малите држави на Балканот сѐ уште немаат дадено доказ за својата
просветленост и способност. Барем се имаат покажано како толку способни за
парламентарно уредување колку што е способна Австрија, а пофанатични за
слободата одошто владејачките класи во Русија. Но, балканските народи сѐ
уште ја немаат добиено својата прилика. Со либерално решение на
македонскиот проблем овие мали заедници за првпат во својата историја ќе се
здобијат со можноста и тие да живеат слободно. Само ова катастрофално
прашање во моментов го забавува нивниот развој.
Натоварени со оружја, заплеткани со тајните интриги на австриските и на
руските агенти, преокупирани со надворешни прашања, опседнати со сенката
на масакрите и ужасот на војната, окупирани од бегалци и вознемирени од
насилството на револуционерните комитети што наоѓаат засолниште и база
во рамките на нивните граници, Бугарија, и во помала мера Сервија и Грција,
се лишени од слободата да се занимаваат со сопствениот развој. Најгнасниот
шовинизам вирее меѓу нив, а додека варварски хаос лежи пред нивните порти,
цивилизацијата и идеите што ја поткрепуваат, изгледаат далечни и
нерелевантни. Тие се соборци во ривалствата на населенија што се помалку
развиени од нив, а, иако граница го држи на дистанца, Турчинот сѐ уште ја има
моќта да ги прогонува и да ги деградира нивните животи. Ние сме често
нестрпливи со компаративно бавниот напредок кон стабилноста и
просветленоста на балканските држави. Но, сѐ додека ги осудуваме да живеат
турбулентни погранични животи, немаме право да се разочаруваме или да се
изненадуваме. Тие не можат да имаат вредна или спокојна егзистенција сѐ
додека македонското прашање остане нерешено, зашто тие нема да можат да
се надеваат за трајно или независно постоење доколку таа биде апсорбирана
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од Австрија и од Русија.
8. Скица за платформа на меѓународна управа
Можно е силите што заговараат решение на македонското прашање по пат на
некаков договор, кој ќе го подготви патот за поделба на Македонија меѓу
Австрија и Русија, да излезат како победници, меѓутоа, има доволно работи
што укажуваат дека другите три сили ќе го отфрлат таквото катастрофално
решение, па затоа вреди да се разгледа алтернативата на меѓународната
управа. Условите што едно решение, кои е истовремено и практично и
либерално треба да ги задоволи, сметам дека приближно би изгледале вака:
(а) Мора, доколку е можно, да одбегне војна како неопходен предуслов. Затоа,
мора да избегне очигледна или нефер предност на која било од ривалските
балкански држави. Во исто време, не смее да го третира султанот толку грубо,
со што би го принудило да ѝ се противи на Европа. Извесна демонстрација на
сила веројатно би била потребна пред Абдул Хамид да прифати какви било
суштински реформи. Но, доколку условите не се премногу тешки, некрвава
морнаричка демонстрација пред Салоника или Смирна [Измир] би била
сосема доволна. Во вакви ситуации на Турците помалку им треба принуда
одошто изговор за поткленкување. Тие ќе се поклонат пред супериорната
сила, но таа сила мора да заземе видлив и очигледен облик. Доколку, од друга
страна, се направи каков било обид Турците целосно да се протераат од
Македонија со сила, тие несомнено ќе дадат отпор во секоја етапа од своето
повлекување, а својата маршрута ќе ја затрупаат со пустош.
(б) Решението мора да биде доволно ветувачко и доволно конечно за да го
поттикне самораспуштањето на револуционерните комитети или барем
нивната трансформација во невини политички организации.
(в) Проблемот е помалку како Турците да се лишат од моќ, а повеќе како
личната власт на султанот и неговата тајфа најдобро да се заменат со
европска управа.
(г) Задоволувачка платформа мора на сите засегнати малцинства, муслимани,
како и Грци и Власи, да им даде јасен впечаток дека е гаранција за еднаков
третман и еднаква можност за развој.
Со овие услови се отфрлаат две можни решенија за кои можат да се дадат
убедливи аргументи. Македонија ќе може да се подели меѓу нејзините соседи
само доколку Турците бидат поразени во катастрофална војна, а султанот
нема лесно да се согласи за националистичка автономија како на Крит.
Второво решение, впрочем, не би овозможило соодветна безбедност за
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малцинствата. Грците би се противеле на бугарската хегемонија, а Бугарите
би имале тешкотии да бидат толерантни. Што се однесува до муслиманите,
развејувањето на автономистички националистички бајрак би бил сигналот
за нивна емиграција. Без понатамошен предговор, ќе се обидам да ги
предложам основните црти на можен устав, кој, според мое мислење, би
избегнал некои од најголемите тешкотии.
1. Бидејќи главната цел на административните реформи е владата од
Константинопол да се повлече од Македонија, мислам дека меѓународната
управа треба да се состои од совет на делегати од петте заштитнички сили,
кои би живееле во Македонија, би уживале општа независност во своето
дејствување и би комуницирале директно со своите влади без
формалноста да бараат упатства од своите амбасади. Советот би ги уживал
сите овластувања на министерство во уставна држава. Доколку е сочинет
од луѓето што го оформуваат дипломатскиот кор во Салоника, верувам
дека ќе функционира хармонично и добро120.
2. Мислам дека би вредело да се испроба како експеримент да се назначи
турски генерален губернатор. Тој би можел да биде номиниран од страна
на меѓународниот совет, но, во име на формалноста, би била потребна
согласност од султанот. Или, обратно, да биде избран од страна на советот
од список на кандидати поднесен од султанот. Советот би требало да има
овластување да го распушти генералниот губернатор. Неговото
именување би требало да биде за одреден мандат, кој би можел да се
обновува неограничено и треба да има гарантирана пензија, која би
можела да му се одземе само во случај на злоупотреба доволно сериозна
што би придонела за негово распуштање. Султанот не смее да има право на
распуштање. Верувам дека разумно интелигентен и толерантен Турчин
избран под овие услови би управувал разумно и достоинствено. Тој во
никоја смисла на зборот не би бил турски чиновник, а уште помалку
емисар на Јилдиз. Знаејќи дека не може да биде отстранет од султанот и
дека може да се потпре на безбедна иднина, тој би бил мотивиран да ѝ
служи на Македонија. Истовремено, неговите ингеренции не треба да
бидат опширни, затоа што вистинската административна работа би
требала да се врши од страна на Европејците. Но, неговото именување би
служело за две намени. Прво, тоа би му го „зачувало образот“ на султанот и
би било очигледен симбол за неговата сувереност. Второ, би го утешило
месното мухамеданско население, би ги поттикнало да му дадат искрена
шанса на новиот поредок и би ги уверило дека Европа има намера да
120 Претпоставувам дека Германија веројатно ќе претпочита да се држи настрана, како што

направи и во случајот со Крит. Таа си има свои причини за одбивање да се придружи на каква било
здружена дејност наменета да го принуди султанот и таа цинички се одрекува од сите хуманитарни
изговори за судбината на Македонија. Најверојатно таа би испратила претставник во набљудувачки
капацитет.
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постапи со нив не само праведно туку и со разбирање. За старомодниот
турски господин од внатрешноста би значело многу тоа што, кога ќе оди
во Салоника или во Монастир, таму пак ќе најде мухамедан седнат на
конакот, уживајќи ја титулата губернатор и почестен со формална и
церемонијална љубезност од кавурите кои би биле вработени во
администрацијата. Доколку губернаторот е мудар и тактичен човек и
доколку грациозно го прифати новиот поредок, неговото лично влијание
во име на политиката на помирување би вредела колку една војска. Тој ќе
си ја заработува платата доколку просто ја повторува анегдотната и
пословична филозофија што Турците ја милуваат, на сите што му се
обраќаат – свртувајќи ја поуката на страната на мирот. Не смее да се
заборави дека муслиманското население ќе се чувствува повредено и
понижено од наметнувањето на европска управа и дека уредувањето што
би ги ублажило нивните негодувања без да го загрози успехот на
реформите, вреди да се испроба 121.
3. Истата логика, која укажува на именување на мухамдански генерален
губернатор, треба да нѐ поттикне да прифатиме и неколкумина
муслимански префекти (кајмаками). Мислам дека не би имало потреба од
валии, но некои од кајмакамите би можеле да се рангираат како паши. Во
претежно грчки или бугарски области кајмакамот би требало да биде од
верата на мнозинството, но онаму каде што муслиманското малцинство е
значително, би било мудро да се назначи Турчин. Генералниот гувернер би
требало да биде овластен да ги именува овие чиновници по консултација
со меѓународниот совет. Нивните функции, како и неговата, треба да
бидат, главно, формални и лични – да дејствуваат како претставници на
идејата за помирување, а не да се обидуваат, како што тоа беше случај со
старите кајмаками, да ја концентрираат секоја замислива функција на
владата во свои раце. Во неколку невообичаено турбулентни области
можеби би било најдобро доколку префектот е искусен Европеец –
претпочитливо поранешен конзул или вицеконзул.
4. Какво и да е новото уредување, треба да се земе предвид дека Палатата ќе
се обиде да го одржи својот стар систем на шпионажа и сузбивање. Да се
избегне ова и да се нагласи фактот дека генералниот губернатор не му
121 Поважно е гувернерот да биде муслиман одошто да биде Турчин. Можно е да се најде

навистина добро образован кандидат во Египет, Тунис или во Босна, доколку дозволи љубомората
на Силите. Ја усвоив идејата за мухамедански генерален гувернер само по долги размислувања и
колебања. Има многу што да се каже во корист на идејата Турците целосно да се протераат и да се
назначи некој европски принц на чело на автономна држава. Но, такво решение не може да се
постигне без војна. Доколку се случи војна, тогаш проблемот ќе биде значително упростен. Но, и во
таков случај, треба да се рече нешто во однос на политики што би ги задоволиле месните
муслимани. Меѓутоа, планот за именување Турчин е далеку од конечен. Тоа би било мост преку
транзициски период и би го подготвило патот кон поприродно и трајно решение. Тука се обидувам
да предложам вистински реформи, кои предвидуваат најмалку промени. Но, доколку кризата стане
насилна и катастрофата неизбежна, тогаш можеби би било најлогично да го решиме проблемот со
еден потег и да именуваме Европеец.
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одговара на султанот, можеби ќе биде мудро да му се дозволи на Абдул
Хамид да назначи негов специјален империјален комесар, кој не би уживал
никаква извршна моќ, но кој би имал право да комуницира со
меѓународниот совет во име на султанот. Таквото решение, иако навидум
изгледа како отстапка кон Палатата, навистина би ѝ дало на новата
Македонија карактер на квазидржава. Другите чиновници во тој случај би
можеле да се разрешуваат на самото место, доколку кај нив биде утврден
каков било директен контакт со Јилдиз Киоск.
5. Постојниот систем, кој беше утврден со Мурцтешката програма, според кој
секоја од Силите е одговорна за одредена област, е целосно пакосен
поредок. Тој е непристоен, бидејќи ги искушува Силите да ги третираат
своите области како сфери на влијание и да се ангажираат себеси во
градење сопствена позиција наместо во спроведување на реформите.
Треба да има едноликост онолку колку што дозволуваат околностите, а
очигледно е дека методите на англиските и на руските службеници
значително ќе се разликуваат. Подобар план би ја именувал секоја од
Силите како одговорна за еден оддел во администрацијата. На овој начин
меѓународниот совет би бил вистинско министерство, иако од
бирократски тип122. Австрија, која толку успешно ги спроведе економските
работи во Босна и Херцеговина, може да биде именувана на чело на
управата за јавни проекти и земјоделство. Русија, како православна сила,
би била особено добро позиционирана да управува со образованието и со
црквите. Франција, која веќе има интерес во „Отоман банк“, би можела да
управува со финансиските работи. Италија, како сила што ја организираше
критската жандармерија, би можела да биде одговорна за јавниот ред и
мир. Англија, полузвајќи го своето египетско искуство, би можела да
управува со судовите и со локалната самоуправа. Ова се, се разбира,
пробни предлози, чија намена е да ја илустрираат главната идеја. Она што
е важно е дека европскиот министер треба да ужива апсолутен и
неприкосновен авторитет, подлежен само на генерално одобрение на
неговите колеги и на неговата влада. Тој треба да има слобода да си го
избира својот персонал од својата или од други европски држави
(вклучително и оние од Балканскиот Полуостров), или од домородните
елементи.
6. Сметам дека би било погрешно на почетокот да се прави обид за каква
било имитација на парламентарна демократија. Под постојните околности,
парламентот би бил, просто, воено поле меѓу ривалските народности и не
би вршел полезна дејност. Од друга страна, дури и селаните имаат древна
традиција за локална самоуправа. Во секое село треба, како и сега, да има

122 Би била потребна сосема мала реорганизација на Советот за финансиска контрола за да стане

такво министерство какво што јас предлагам.
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мал совет на старешини и челник, кој би го избирале сите мажи123. Овој
совет би посредувал меѓу администрацијата и селаните, би ги уредувал
даночните детали, би управувал со училиштата и локалните комуникации,
би дејствувал како првостепен трибунал во ситни спорови и би помагал во
одржувањето на редот и мирот. За сите овие специфични функции,
селаните со своите скромни и практични навики се мошне компетентни.
Би било природно и лесно да се групираат селата во области што повеќе
или помалку соодветствуваат со сегашните нахии, и да се основаат
околиски совети сочинети од по еден или двајца старешини од секое село.
Да заседава со областа, сметам дека советот ќе може да му се довери на
избран местен претседател124, наместо мудир, кој обично е некој
незначителен чиновник, кој во моментов е претставник на турската
бирократија. Претседателот би вршел должност на своевиден полициски
магистрат. Македонскиот селанин сѐ уште нема развиено национална
перспектива, но тој е енергично загрижен за работите во својата област и
вакво решение би ја задоволило неговата желба за самоуправа и би го
образувала за вистинските работи за кои треба да се грижи владата.
Можеби би било мудро да се повикуваат обласните претседатели два или
трипати годишно на по неколку дена на своевидно национално
советодавно собрание. Нивното искуство би било корисно. Би се здобиле
со нови идеи контактирајќи со своите колеги и претпоставени. Би имале
право да зборуваат во име на селаните што ги избрале. Но, поради тоа што
би биле избирани првенствено да дејствуваат како судии и локални
управители, тие веројатно не би биле агитаторски типови, какви што
избиваат во предните редови доколку се направи обид за некаков систем
на непосредни избори за чисто парламентарна намена 125.
7. Одржувањето на редот и мирот би било во рацете на високо
дисциплинирана жандармерија сочинета од домородни елементи, како
христијански така и муслимански, под команда на европски офицери. Тоа
би била скапа полиција и затоа не би требало да биде преголема. Како
дополнување, би било полезно да се прошири традиционалниот систем на
рурални стражари (бекчии) во своевидна непрофесионална помошна сила.
Секое село би можело да избере по пет до десет младинци, кои би биле
вооружени со пушки и можеби должни за поминат низ одредена основна

123 Турскиот предлог за имотна квалификација би требало да се одбегне, затоа што тоа ќе

придонесе во секое селце да се создаде затворена и корумпирана олигархиска клика.
124 Словенските заедници пред турскиот поход биле групирани на овој начин под избрани

поглавици наречени жупани.
125 Незадоволството на Крит од бирократската администрација на принцот Џорџ е предупредување

за ризикот што следува од одбивањето на власта да дозволи локална самоуправа.
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обука126. Од нив не би требало да се очекува да ги извршуваат
должностите на редовната полиција ниту, пак, да дејствуваат
самоиницијативно; и, тие би требало да останат селани и цивили,
преокупирани со своите ниви. Но, сѐ додека нивната земја не се смири,
додека не се разрешат кланските спорови и додека не се сузбие
разбојништвото, тие би оформиле полезна и евтина локална милиција,
која би можела да биде повикана од месниот челник да се спротивстави на
ненадеен напад од разбојници или башибозуци, или свикана од жандарм
на патрола на помош во некаква опасна ситуација. Со исклучок на овие
селски милиции, на населението, без разлика дали е муслиманско или
христијанско, би требало да му се забрани поседување и носење оружје.
8. Турската армија би требала да се смали на скромна пропорција и би
требала да биде сочинета исклучиво од локални регрути. Нејзината
команда би требала да биде потчинета на генералниот губернатор и би
требала да биде платена и снабдена од самата Македонија – решение што
би можело да го замени империјалниот данок. Доколку Македонија си го
плаќа својот удел на армијата и ги задоволи своите постојни обврски кон
отоманскиот јавен долг, таа не би требала да биде должна ништо повеќе
кон Империјата. Со овие ограничувања армијата би била полезна. Таа би
им дала доверба на муслиманите и би го заштитила султанот од преголема
загуба на престижот. Истовремено, доколку таа биде распоредена да ја
набљудува албанската граница, тогаш би придонела кон превенција на
упади и разбојништво.
9. Не е потребно да се зборува многу за реформите што европското
министерство ќе ги преземе како неопходни. Системот на собирање арач
би се укинал веднаш. Би биле неизбежни одредени аграрни законски
одредби, а доколку се обезбедат финансиските средства, најдобро решение
би било да се откупат сите земјопоседници, а нивните поседи да се
расподелат помеѓу селани-претприемачи пред вредноста на земјиштата да
може да почне да расте. Мнозина од беговите немаат тапии за своите
поседи; речиси сите тие се здобиле со своите земјишта по пат на
насилство. Тие не се капиталисти – селаните не само што го обезбедуваат
трудот туку и добитокот и орудијата. Би било праведно доколку нивните
права се искупат за релативно ниска цена. Позицијата на црквите отвора
друга тешкотија, затоа што тие уживаат многу од функциите што во
развиените држави им припаѓаат на цивилните судови. Црквите се
главните жаришта на националната нетрпеливост и, колку повеќе тие се
ограничени на чисто духовни должности, толку подобро ќе биде, како за
религијата така и за општествениот мир. Универзитетски колеџ каде што
од страна на европски професори би се обучувале млади мажи од сите
народности и вери, би можел да направи многу, како што увиде Мидхат
126 Самите Турци одржуваа ваква војска под називот Аратоли сѐ до Грчката војна за независност.

287

Паша, кон разбивањето на бариерите што во моментот ги двојат
муслиманите и христијаните, Грците и Бугарите. Тоа што младинците со
потенцијал се опфаќаат од една или од друга национална пропаганда, се
охрабруваат да студираат во Софија или во Атина, е аранжман што
придонесува кон заострување на локалните судири. Успехот на
меѓународната управа би требало да се суди според нејзиниот успех во
справување со ваквите прашања. Доколку не успее да го реши аграрното
прашање, оние што денес се борат да ја уништат турската власт ќе немаат
тешкотии да го преиначат својот револуционерен комитет во стравотна
земска лига, која ќе им објави војна на беговите со сите стари насилни
методи – бојкоти, подметнувања на пожари и убиства. Во глобала, мислам
дека е ова најсериозната опасност со која Македонија мора да се соочи.
Меѓунационалните судири ќе исчезнат веднаш откако Турците ќе
престанат да ги потпалуваат. Дотолку повеќе што мора да се запомни дека
„грчката“ фракција, со исклучок на југот, е целосно вештачка странка. Таа
се состои од Словени, Албанци и полухеленизирани Власи, кои ја
претпочитаат, главно, затоа што Турците ѝ се благонаклонети. Доколку е
совршено безбедно и ценето за овие луѓе да се декларираат како Бугари,
Албанци или Власи, малкумина од нив ќе се колебаат да го сторат тоа.
Грчките интереси ќе спласнат, со исклучок на југот и во градовите, со
исчезнувањето на старомодниот тип на заговорнички и репресирачки
паша. Кога тоа ќе се случи, тогаш Бугарите ќе бидат, во сите северни и
централни области, во позиција на неоспорлива доминанција. Доколку тие
покажат разумно ниво на тактичност и толеранција, судирот сам ќе
изумре.
10. Поголемиот дел од неправдите би бил отстранет, а би се придонело и кон
расплеткување на сегашната конфузија на народностите, доколку се
воведе земска комисија за спроведување размени. Сите балкански народи,
со исклучок на Бугарите, имаат миграторски навики. Албанците
незадоволни со новиот поредок можеби би претпочитале да се вратат во
Албанија. Словените затечени во нереформирана Албанија несомнено би
сакале да емигрираат во Македонија. Во самата Македонија, дури и во
бугарското кнежество, несомнено има Грци што би сакале да ги напуштат
словенските области и да се населат во предели каде што би можеле да си
го зборуваат мајчиниот јазик и да бидат под управата на луѓе од својата
народност. Колку повеќе би се охрабрувале таквите размени толку повеќе
би се намалувал ризикот од етнички фракционерства. Несомнено е дека би
се создало своевидно стампедо од најгрозен вид од Турци кои би ја
напуштиле реформирана Македонија. Ќе биде неопходно тие да се
заштитат од распродавање на своите имоти за неправедни цени, а во исто
време, да се пополнат нивните места со имигранти чија состојба би се
подобрила како производ на овој пренос. Нацртот опишан погоре би
можел да се примени со мали измени на целата територија на европска
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Турција – па, дури и во понапредните области на Мала Азија, попрецизно
во провинциите каде што Ерменците се многубројни. Но, доколку
Македонија ја сметаме за единица во која било смисла, има извесни
области што лежат надвор од неа во кои нешто би требало да се стори без
одолговлекување. Бугарските области во Адријанополскиот Вилает се во
особено бедна состојба во моментов. Тие се надвор од составот на австроруските реформи и мошне настрадаа од кампањата што Абдул Хамид
неодамна ја насочи против целата бугарска народност. Во исто време,
бидејќи тие не се граничат со Македонија и се одделени од неа со коридор
што е населен претежно од мохамедани, тешко е да се вклучат за
административни потреби во строга Македонија. Овие области не се многу
пространи ниту, пак, богати и не се од голема вредност за Турската
Империја. Најпростото решение, бидејќи тие го следат развојот на
збиднувањата во бугарското кнежество, би било да се убеди султанот да ѝ
ги продаде на Бугарија за пристојна цена, која Силите би можеле да ја
гарантираат. Истото решение би можело да се спроведе и во „Стара
Сервија“, односно областа што лежи помеѓу сервијанската граница и
железницата Ускуб – Митровица, која би можела да биде купена од страна
на сервијанското кралство. Грција во тој случај би можела да побара да го
откупи санџакот Серфиџе, кој граничи со Тесалија, брегот на Катрина,
полуостровот Халкидик и островот Тасос – региони каде што населението
е речиси целосно грчко по народност, јазик и по симпатии. Доколку
султанот покаже голема неподготвеност кон идејата за отуѓување на овие
територии, овие три области би можеле привремено да се додадат кон
Македонија под генерална управа на европското министерство и турскиот
генерален губернатор. Но, тие би требало да си имаат повеќе или помалку
автономни администрации, моделирани според планот што ќе се усвои за
Македонија. Нивните губернатори би требале да бидат, соодветно,
Бугарин, Србин и Грк, потчинети на контролата на помлади европски
службеници, кои би дејствувале како делегати на Врховниот меѓународен
управен совет.
Производот на оваа реорганизација (исклучувајќи ги во моментот овие
помали области) би било да се подели европска Турција на три големи
области, во кои населението би било мошне хомогено.
I.

Македонија, која би била претежно бугарска, со примеси на Албанци на
западот и помал грчки елемент во градовите на југот, како и Власи
раштркани насекаде.
II. Албанија, вклучително и сегашните вилаети Јанина и Скутари, со
албанските области на Монастирскиот и на Ускубскиот вилает, би била
оставена за понатамошен третман. Премногу е рано да се пресуди дали
Албанците се способни за автономија, а доколку се, тие речиси сигурно би
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требало да имаат монархиска и речиси феудална форма на управување
(види поглавје VIII).
III. Трета област, Тракија, вклучително и јужните и западни предели на
Адријанополскиот Вилает, со полуостровот Галиполи и меторополската
област околу Константинопол. Тука мнозинството од населението е
мохамеданско. Постои голем азијатски (турски) елемент. Речиси сите
Бугари се Помаци – т.е. муслимани. Христијаните се претежно Грци,
трговци и рибари, кои не страдаат многу од домашната тиранија на
турските спахии и не покажуваат активна нелојалност. Судбината на оваа
област би можела да се одложи за некоја подалечна криза. Можеби
Драмската Област, која етнолошки ѝ припаѓа повеќе на оваа трета област
одошто на Македонија, би требала да биде вклучена во неа. Во текот на
неколку години би можело да ни се овозможи да пресудиме почисто
одошто сега која треба да биде крајната судбина на овие три области. Ми
се чини веројатно дека низ текот на една генерација би се случило
значително миграциско раздвижување од една област во друга.
Македонија веројатно ќе стане мошне хомогена и претежно бугарска.
Нејзините Турци ќе се преселат на исток во третата област, додека некои
од нејзините Албанци веројатно ќе заминат на запад во Албанија – меѓутоа
ова не е сигурно – а, Грците на југ во грчкиот кантон. Доколку тоа се случи,
нејзиниот бирократски меѓународен устав би можел постепено да се
измени, со што би можел да стане повеќе популистички и национален,
конечно еволуирајќи во повелба на вистинска автономна држава. Турската
област се чини нема задоволителна иднина, освен ако по смртта на Адбул
Хамид не се случи некаква револуција во Константинопол, која би го
повторила државниот удар на Мидхат Паша под посреќни околности.
Албанија за неколку години ќе стане или австро-италијански протекторат
или независно кнежество. Но, што и да биде иднината, има извесна
причина за надеж дека еволуцијата на Балканскиот Полуостров би можела
да настапи од етапа кон етапа без насилство и без војна – под услов Силите
да можат да го изолираат македонското прашање и да го решат на
меѓународна линија.
9. Заклучок
Ваквото решение го осмислувам со чувство дека е тоа како практично така и
посакувано. Но, силите што го посакуваат се кревки, а оние што му се
противат се ужасно моќни. Мора да се справуваме како со бојазливоста и
рамнодушноста на незаинтересираните нации така и со лакомоста за
територии на двете источни империи. Теоретски, претпоставувам дека сега
постои консензуално мислење во Англија, Франција и во Италија дека
единствената надеж за некрваво и хумано решение почива на тенката
можност за здружена интервенција спроведена од овие три либерални сили.
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Австрија е преокупирана со внатрешна криза, Русија е разнишана од војна и се
мачи да избегне револуција. А, сепак, извесноста дека ниту едната ниту
другата од овие сили не би дала некаков решителен отпор на иницијатива на
Западот, не е доволна да превагне за претпазливоста и инерцијата на трите
народи чии раце се одврзани. Потенцијалните придобивки од евентуална
интервенција се премали, а дури и Франција под управата на радикална влада
е задоволна македонската анархија да ја пресретне со скрстени раце, додека
нејзиниот амбасадор му се заканува на Абдул Хамид со пеколен ужас кога не
купува оружје од леарницата на „Крусо“, топот чија судбина е да ја разбие
последната надеж на бугарскиот народ. Официјална Франција приговара на
турските ексцеси само кога тие се извршуваат со топовите и пушките на
„Круп“. Што се однесува до нас, додека се смета за достојно да се преподава
сочувство со жртвите на турската злоуправа, секогаш постои некаква резерва.
Се вели дека внатрешните работи на Турција не се наша грижа и оваа неуко
одрекување со една изрека ја мете под килим целата историја на нашите
дејства низ минатиот век за одржување на интегритетот на Турција и
позајмувањето на нашите флоти и армии кон овековечувањето на
отоманската тиранија. Ние не сметавме дека внатрешните работи на Турција
не се наша грижа во 1878 година, кога ја раскинавме Санстефанската повелба
и кога бевме подготвени да употребиме „бродови, војска“ и „пари ако треба“ со
цел да го спречиме ослободувањето на Македонија преку нејзино вклучување
во слободна Бугарија. Постојната ситуација е предизвикана од нас, а
Македонците претрпеја цела една генерација под репресии затоа што ние
замисливме дека нивната еманципација е противречна на нашите
империјални интереси. Има и други млитави изговори. Се вели дека
источните христијани не се вредни за нашиот интерес, затоа што војуваат
меѓу себе. Дали воениот сојуз што се нарекува себеси Западно христијанство е
толку целосно лишен од етнички љубомори или, пак, инсистира дека овие
мали галамливи народи мора да седат мадро и да ја исчекуваат нашата
лежерна одлука: височеството на Европа не смее да си дозволи да биде
принудено на акција. Но, ние знаеме во нашите срца дека нема да направиме
ништо доколку не сме принудени на дејство. Впрочем, колку повеќе ги
осудуваме обидите на христијаните од Турција да си помогнат самите себеси,
толку повеќе ги нагласуваме нашите одговорности.
Меѓутоа, има еден аргумент против идејата за интервенција кој заслужува да
се разгледа. Тоа е аргументот дека каква било интервенција би можела да
предизвика европска војна. Овој нејасно формулиран страв звучи тревожно,
но од каде потекнува ризикот? Кога лорд Салсбури одлучи дека касапинот на
Ерменците мора да биде оставен на одмаздата на рајот, тогаш стравувавме од
противењето на Русите. Ние секогаш се плашиме од Русија кога се претполага
дека треба да сториме нешто со кое нема да ги унапредиме нашите интереси
со добротворно дело. Но, ѝ пркосиме само кога сме заплеткани во некаков
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марш наменет за нашето проширување, како нашата неодамнешна
придобивка во Тибет. Но, таа конкретна опасност е среќно отстранета. Ниту
еден англиски државник нема да се осмели денес да каже дека немал храброст
да изврши морнаричка демонстрација во Медитеранот, зашто стравувал од
останките на руската флота. Никоја друга сила ниту ги поседува средствата
ниту има мотив да негодува на интервенција на западна коалиција. Се
согласувам дека постојат причини со Турција да се справиме со такт, па дури и
со уважение. Во нејзината сегашна состојба таа не би можела да даде сериозен
отпор на која било европска сила, бидејќи нема ниту финансиски средства
ниту морнарица; додека нејзината армија, и покрај сета нејзина лавовска
храброст, не е многу подобра во својата обука, организација и интелигенција
од нејзината цивилна служба. Но, доколку таа биде принудена на екстремност,
таа несомнено ќе ги распаша Албанците во Македонија и ќе ги масакрира
населенијата што ние настојуваме да ги ослободиме. Поради тоа, би било
мудро до неа да се достават барања што таа би можела да ги исполни без
притоа да биде изложена на апсолутно понижување, и веднаш да се поткрепат
со молневит и неодговорлив притисок, кој не би ѝ оставил можност да
организира систематски колеж. Сѐ на сѐ, човек е наведен да се сомнева дека
овој страв од војна, доколку е искрен, потекнува од лошо анализирани
преседани. Доволно војни се имаат водено на Блискиот Исток за да ни дадат
причина да бидеме претпазливи. Но, и во двата современи случаи причината
за војните не беше некое дејство, туку отсуството на дејство од страна на
Заедницата. Доколку Англија искрено ги поддржеше умерените барања за
автономија на словенските провинции предложени од Русија на
Константинополската конференција во 1876 година, нема сомнеж дека Абдул
Хамид ќе отстапеше и немаше да се случи Руско-турската војна. Повторно,
доколку Европа благовремено го окупираше Крит и прогласеше автономија по
масакрите во Канеа во 1896 година, како што на крајот беше принудена да
стори, мошне е сигурно дека Грција немаше да ја направи витешката грешка и
да влета во војна. Одолговлекувањето и нерешителноста на Заедницата е она
што го загрози мирот во Европа во минатото, а доколку западните сили не се
подготвени да го наметнат темпото во сегашната криза, историјата речиси
сигурно ќе се повтори. На крајот има два идеали за мирот, негативен и
позитивен. Негативниот концепт толерира секакви злодела и ги осветлува
работите какви што се, под услов крвопролевањето да биде сторено на начин
што, според дефиницијата на дипломатијата, се категоризира како состојба на
формална војна. Таквата концепција е опстанок на организираната
бездушност на Светата Алијанса. Другата концепција, која го возбудува
ентузијазмот на секоја цивилизирана демократија, е идеалот на соработката.
Оваа концепција се залага за постепена елиминација на себичноста и
милитаризмот, и ја смета Европа за здружение на нации што се поттикнати од
цели какви што хумана и просветлена личност не би се срамела да ги присвои.
За таквиот идеал постоењето на ориентална тиранија на патиштата на
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европската култура и трговија е најсурова негација. Од таква гледна точка,
анархијата не е состојба на мир, а колежот не е помалку ужасен затоа што
жртвите не се униформирани војници, туку жени и деца.
Да се одбие да се дејствува наспроти ваква ситуација е да се земе најтесниот
поглед на националните интереси и европскиот престиж. Во француското
собрание г. Делкасе, говорејќи за Републиката, намерно изрече дека
злоуправата на султанот ги остава неговите христијански поданици „без друг
избор освен востание“. Во Константинопол сер Николас О’Конор, обраќајќи му
се на султанот во име на Европа, на недвосмислен начин изјави дека неговата
злоуправа ја прави егзистенцијата на христијаните „неподнослива“. Изгледа
речиси невозможно како овие две сили, кои го уживаат правото на
интервенција и кои се поставуваат како заштитници на овие исти христијани,
можат да ползуваат таков речник, а да седат пасивни. Способни сме да
направиме добро дело за занемарлив трошок. За да спасиме два милиони
мизерни селани од нивното секојдневно чистилиште, не е потребен поголем
труд одошто оној што го вложивме за да изнудиме отплата на ситен долг од
трезорите на Венецуела. За надомест на нашите маки ќе го имаме спокојот
дека стравот од насилство поминал од животот на еден народ, кој долги пет
векови не вкусил ниту чест ниту мир. За нас тоа би била краткотрајна вежба и
едночасовна возбуда. За македонските села тоа би значело крај на
секуларниот терор и почеток на нова ера. И во најскромната колиба тоа ќе
донесе надеж и ќе ги испрати слободните луѓе со нов елан на нивниот дневен
аргатлак. За такво постигнување државник може да размислува со возвишена
гордост – гордоста што Гете ја сметал за најдоброто нешто во човековиот
живот. Човек се присеќава на врховната радост на стариот Фауст, кога тој во
последниот миг од балконот на својот замок, гледајќи ги аргатите како го
завршуваат кејот со кој од морето истегнуваат нови домови за народот, и нови
полиња за плугот:
„Би сакал да видам таков метеж
Застани на слободно земјиште со слободни луѓе.
За миг сакам да кажам
Прекрасен мигу! Не заминувај.“
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МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ
ВО СТРАНСКИОТ ПЕЧАТ
(1903-1915)
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МАКЕДОНСКИОТ КРИК
(San Francisco Call, Volume 93, Number 47, 16 јануари 1903 година)
(https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SFC19030116.2.61&srpos=18&e=-------en--20--1--txttxIN-Macedonians+ready+for+war-------)
ИЗВЕШТАИТЕ од Европа кои најавуваат дека Македонскиот комитет одлучил да
повика на востание против Турција на 1-ви април, не треба сериозно да вознемират
никого или да предизвикаат исчекувања за војна напролет. За комитетот, за кој
толку многу се зборува, може да се каже дека „повеќе лае одошто каса“. Тоа е
комитет на агитација, но со премалку моќ да дејствува, и освен ако не се обезбеди
помош од Санкт Петербург или од Виена оние што се креваат на 1-ви април ќе
откријат дека тие се шегата на денот. Македонскиот комитет веќе долго време се
обидува да добие признание како легитимна странка. Кога прочуената мировна
конференција се одржа во Хаг, таа испрати делегати да побараат расправа пред
советот на народите. Секако, не им беше посветено внимание на делегатите.
Можеби тие биле добиле дискретен прием од некој достоинственик, но не добија ни
покана за државна вечера. Не беа поканети ниту на големиот банкет приреден во
чест на инаугурацијата на Вишиот арбитражен суд. Како светска моќ, тогаш,
комитетот не претставува ништо. Ако имаше одговорност и навистина имаше
намера крева востание во април, тоа немаше го објави олку рано. Издадениот
манифест не значи ништо повеќе од тоа дека Комитетот сè уште постои и сака да ја
потсети Европа дека е подготвен да крева востание, и само чека Голема сила која е
подготвена да го финансира потфатот и да се обврзе да го гарантира неговиот
успех. И покрај немоќта на комитетот, сепак, во тамошната ситуација ги има сите
елементи неопходни за првокласно востание во Македонија, скоро во секое време.
Во секој случај, Македонците не се сами. Всушност, таканаречениот „македонски“
комитет повеќе се поддржува од Бугарија отколку од Македонија, а сите различни
грчки и словенски народности во тој дел на турската империја без сомнение
помогнале доколку започне војна. Турчинот, меѓутоа, е цврст борец, како и суров
господар, и на сите им е познато дека тој нема да си замите од Европа, „со чергите
на рамо“, без да се даде во битка за сопствениот суверенитет. Затоа, поробените
народи чекаа помош однадвор.
Во меѓувреме, тие праќаат доволно пари за да се овозможи комитетот да продолжи
со својата агитациска дејност. Неодамна беше пренесено од Париз дека се верува
дека француската влада ги уверила Русија и Австрија дека Франција ќе поддржи
програма со која би се создала Македонија како автономна држава, со која би
управувал Генерален гувернер назначен од Големите сили, но која номинално би
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останала вазалска покраина на султанот. Ваквата програма, доколку се преземе,
нема да трае долго.
Имаше сличен обид за решавање на стариот египетски проблем, но заврши со обид
од страна на египетската влада да прогласи вистинска независност, а резултатот на
тоа беше британската окупација на земјата. Повторувањето на експериментот во
Македонија веројатно ќе има слични резултати и на крајот Македонија ќе се спои
со Бугарија, или обете ќе бидат апсорбирани од уште поголема сила. Порано или
подоцна, се разбира, ќе има дефинитивно решение на проблемот, бидејќи Европа не
може да продолжи засекогаш да ги толерира злочините што произлегуваат од
декаденцијата на турската империја; но, воопшто не е веројатно решението дека ќе
се случи во април.
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АНГЛИЈА ДОБИ ПОМОШ: ГЕРМАНИЈА ЈА СОВЕТУВА ПОРТАТА ДА ГИ
ИСПОЛНИ БАРАЊАТА ЗА РЕФОРМИ ВО МАКЕДОНИЈА
(Mariposa Gazette, Volume 3, Number 50, 21 февруари 1903 година)
Санкт Петербург, 10 февруари. — Специјален извештај за „Новое времја“, со
потекло од Константинопол, тврди дека британската влада ја известила Турција
дека доколку таа манифестира најмала намера за испраќање трупи во Арабија,
Англија ќе ги окупира сите пристаништа на Црвеното Море.
Константинопол, 19 февруари. — Дејството на Бугарија против Македонија се
смета за производ на решителноста на Австрија и Русија за одржување на мир на
Балканот. Сепак, најновите извештаи од Македонија говорат дека ситуацијата се
влошува. Забележани се многубројни апсења, додека полицијата и војската
продолжуваат со потрагата по оружје во куќите на Бугарите низ целата земја.
Берлин, 19 февруари. — Денеска беше полу-официјално објавено дека Германија
му наложи на нејзиниот амбасадор во Цариград да се обиде да ја убеди Портата во
извршување на австро-руската програма за реформи предложени за Македонија.
Виена, 19 февруари. — Полу-официјално се тврди дека начинот на постапување
при информирање на Портата за намерата на земјите-потписничките во однос на
реформите во Македонија ќе биде по пат на презентација на нота од секој
амбасадор во Цариград. Овие ноти, ако не се идентични посодржина, ќе бидат
идентични по слисла. Тие ќе кажат дека Силите се придружуваат кон рускоавстриските предлози.
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ДВЕ ВРСТИ НА БУГАРСКИ ЧЕТИ
(New York Tribune, 6 април 1903 година)
Доаѓаат извештаи по пат на телеграфски депеши дека биле спроведени два
бомбашки напади во Македонија, во градот Мустафа Паша и на железничката пруга
по која минува „Ориент експрес“. Овие напади во депешите му се припишуваат на
„Револуционерниот комитет“. На јавноста не ѝ е општо познато дека постојат два
комитети, централен од Софија и друг во Македонија, а и двата имаат свои
подкомитети.
Обично кога се спомнуваат бугарските револуционерни комитети генералната
смисла е дека се зборува за оние оформени во рамките на кнежевството, а кои му
дале повод на револуционерното движење во Македонија. Меѓутоа, овие комитети
играат секундарна улога во балканските невољи. Во Бугарија има околу 300.000
Македонци, кои оформуваат активен и моќен елемент, особено со тоа што тие
даваат голем процент од армиските регрути и воениот офицерски персонал. Овие
луѓе сонуваат повеќе за „голема Бугарија“ отколку за македонска автономија. За
извесен период насоката на македонското движење беше одредувана исклучиво од
комитетите во Бугарија, но организација од сличен карактер наскоро беше
формирана во самата Македонија. Македонските комитети од внатрешноста [т.е.
Внатрешниот комитет] не се сочинети од луѓе кои, бидејќи нашле прибежиште во
кнежевството, развиле идеи за „голема Бугарија“. Тие се сочинети исклучиво од
автохтони елементи—учители, свештеници, и оној дел од населението кое се
здобило со извесно образование. Внатрешните комитети не ги интересира
славизмот; нив ги интересираат исклучиво интересите на Македонија и се
спротивставени на надворешни интервенции. Тие веруваат дека само Македонците
имаат право да одлучуваат за Македонија. Ова е една од причините за руското
непријателство.
Бидејќи Македонците не видоа мирен пат до излез од ропството, тие тивко започнаа
да го подготвуваат населението за востание, и, бидејќи им требаа материјални
ресурси, тие побараа помош од надвор. Тогаш бугарските комитети им дојдоа на
помош. Слична дејност беше превземена и од централниот домашен комитет и од
високиот комитет во Софија, но никогаш немаше потчинување на првиот под
другиот. Напротив, како што образложи дописникот на марсејски „Семафор“ од
Константинопол, домашниот комитет тврди дека има целосна контрола врз
насоката на движењето. Волно ја прифаќа помошта на надворешниот комитет но
има намера да биде едниствениот кој ќе ослучува за судбината на Македонија. Без
негово одобрение е невозможно општо востание во Македонија, а се чини дека
комитетот одлучил да отпочне револуционерно движење.
298

МАКЕДОНСКАТА ОСЛБОДИТЕЛНА БОРБА
(Inyo Independent - Minneapolis Journal, Volume XXXIV, Number 49, 15 мај 1903
година)
Во „North American Review“ Чарлс Џонстон, Англичанец, пишува најинтересно за
борбата на Македонците за слобода. Со години наназад секоја пролет бележи борби
во Македонија. Со исчезнувањето на снегот доаѓа можност бугарските селани и
планинари кои го сочинуваат најголемиот дел од населението, да се одмаздат на
нивните угнетувачи, турските војници и полицијата. Патроли и мали чети се
напаѓаат во заседа, луѓе исчезнуваат по пештерите и шумите на ридовите, села се
напаѓаат и спалуваат, а убиствата се вообичаени во трите провинции што ја
сочинуваат Македонија.
Анархијата владее низ цела Македонија со генерации. Повеќето од 3.000.000
Македонци се бугарски Словени и грчки христијани. Како последица на тоа,
4.000.000 бугарски поданици на принцот Фердинанд длабоко сочувствуваат со
Македонците. За реализација на ова сочувство, во Бугарија постои македонски
комитет. Слушнавме многу за него за време на киднапирањето на мис Стон.
Претседателскиот гениј на овие комитети е полковник Цончев, поранешен офицер и
ентузијаст со „целата ревносна подготвеност на маченик“. Полковникот има лабава
организација низ трите провинции. Овие македонски ограноци се центри на
револуционерната активност и се претпоставува дека имаат религиозен центар во
верската заедница на Света Гора, зашто работата на македонскиот комитет е исто
толку религиозна, како и политичка.
После неколкумесечно организирање, Цончев беше подготвен да започне со
активни операции на почетокот на септември, но работата беше малку премногу
„груба“ и Бугарија како номинален вазал на Турција беше принудена да го уапси
полковникот, па уследи моментално затишје во подготвителната дејност. Во втората
половина на септември имаше многубројни вооружени групи на Бугари во
Македонија и имаше многубројни крвави битки. Во прилог на хаосот, Албанците од
Македонија, фанатични муслимани, започнаа да ги напаѓаат христијанските села,
дури и оние во Сервија, а турските редовни војски, покрај борбата против
христијанските востаници, мораа да ги покорат и жестоките Албанци.
Доминантна фигура меѓу македонските Бугари во оваа борба беше потполковник
Јонкоф. Триста турски баталјони ја окупираа растроената земја. Јанкоф издаде две
возбудливи прокламации, повикувајќи ги македонските христијани да се креваат
масовно. После значителните борби и стабилното засилување на Турците, силата на
вторите и доаѓањето на зимата придонесоа до одредена обнова на редот, иако со
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постојани насилства од страна на турски војски. Се чини дека Русија дала сѐ од
себе за да избегне влегување во војната со Турција за Македонија. Таа ги ослободи
Македонците во 1878 година само за Англија и Австрија ја принудат да ги врати
под турската власт.
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МАКЕДОНЦИТЕ СПРЕМНИ ЗА ВОЈНА
Револуцијата нема да заврши сè додека не се задоволат националните аспирации.
СОФИЈА, Бугарија, 9 август. — „Ништо не може да стави крај на тековната
револуција во Македонија додека не се задоволат нашите национални аспирации
или додека оние што се борат да ги постигнат не бидат истребени“. Ова беше
завршната реченица на изјавата дадена за денешниот ден до дописникот на
„Асошиејтед прес“, кој ја истражува состојбата во Македонија од страна на
македонскиот комитет во револуционерниот штаб овде. Борис Сарафов, шеф и
предница на движењето, е со бунтовниците во Македонија. Неговите претставници
овде веруваа дека посакуваните резултати ќе се добијат преку сегашното движење.
„Целта на нашето востание“, рече македонскиот комитет, „е да се постигнат
реформи со кои христијанскиот народ на Македонија ќе се здобие со безбедност за
својот живот, имот и право на учество во управувањето со земјата“. Сегашната
револуционерна организација настана пред девет години, кога прогонството на
бугарското население на Македонија стана флагрантно. Денес цела Македонија е
опфатена во движењето, и иако не беше наменета да влегува во воени судири толку
рано, бидејќи подготовките за востанието не беа завршени, неодамнешните
беснеења на Турците, масакрите на невините, упадите во и пљачките на селата и
изнудувањето на тешки казни по разни изговори, толку ги разгори сите што беше
решено да се крене востанието, без оглед на потенцијалниот исход.
„Борбената област се проширува и постепено ќе го зафаќа секој вилает во
Македонија сè додека не се добие автономија на земјата, со оружје или со
интервенција на Големите сили кои сакаат мир. До тогаш нема да го положиме
оружјето“. Македонскиот револуционерен комитет сега подготвува и наскоро ќе
циркулира декларација упатена до Големите сили во која ќе ги образложи
македонските поплаки и предметот на револуцијата.
Бугарската влада внимателно ја следи ситуацијата во Македонија и одлучи да го
зголеми военото присуство во граничните предели [со Османлиското Царство]. До
граничните власти беа испратени наредби да ја удвојат својата будност и да ги
спречат сите неовластени лица, како и бунтовничките групи, кои ја преминуваат
турската граница.
Министерот за надворешни работи ги извести претставниците на Големите сили
дека Владата ќе стори сѐ во своите можности да смири сите негодувања во Бугарија
предизвикани од настаните во Македонија, но надлежните Големите сили мораат да
дадат сѐ од себе за да ја принудат Портата да го прекуне прогонството на невините
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и ползувањето на на башбузуците во задушување на револуцијата. Масакрот кој
несомнено му следи на секој ангажман на башибузукот, додаде министерот,
најверојатно ќе го засили движењето во Бугарија во корист на револуцијата и со тоа
ќе ја принуди владата на реакција.
ВИЕНА, — 9 август. Едно објаснување за македонското востание овде е дека
Хилми Паша, наредил да се уапси млад бугарски осомничен, што резултирало во
стотици пребегани во планина и ја присување раката на внатрешната
револуционерна организација.
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ВОСТАНИЦИТЕ МАСАКИРАЛЕ СЕЛАНИ ОД МОНАСТИР
(San Francisco Call, Volume 94, Number 71, 10 август 1903 година)

ЗАТВОРЕНИЦИ БИЛЕ СПАЛЕНИ ОД НИВНИТЕ ЗАРОБУВАЧИ
Востаниците масакрирале селани од Монастир.
Безмилосно колење на селаните во вилаетот.
Напаѓачите жестоки по жени и деца.
Константинопол, 9. август. — Доцните депеши од Хилми Паша, генерален
инспектор на реформското движење, известуваат дека бунтовници во голем број во
округот Клисура, вилает на Монастир, го нападнале селото Ѓавалек, во близина на
Касторија, ги масакрирале жителите, вклучително и жени и деца. Потоа тие бесно
ги нападнале соседните села, земајќи многу заробеници, од кои некои биле
запалени живи.
Некои грчки селани биле убиени во една од казите на вилаетот, а во Охридскиот
вилает бунтовниците нападнале неколку муслимански села. Тие насекаде
покажувале бес и жестокост, а жителите на исламска вероисповед биле многу
тероризирани. Владата ги презема сите можни мерки за да го задуши востанието.
Осум други баталјони ќе бидат испратени во Монастирскиот вилает. Мисје
Маурокордато, грчки министер, направи се изјасни пред Портата во име на
нејзините грчки поданици. Мисје Ростковски, рускиот конзул во Монастир, се чини,
бил убиен во неделата наутро од страна на заптија, припадник на турската
полиција, кој бил на должност пред конзулатот. Убиецот бил уапсен. Големиот
везир и министерот за надворешни работи го повикаа рускиот амбасадор, мисје
Жиновљев и изразил длабоко жалење на Владата за настаните. Мисје Росткојвски
имал околу 40 години, оженет маж со една ќерка. Официјалниот Фременбент тврди
дека, иако бил жртва на турски куршум, македонскиот комитет е одговорен за
неговото убиство и дека Русија ќе знае каде да ја постави вината.
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ПРОТЕСТИ ПРОТИВ БУГАРСКИ УПАДИ ВО МАКЕДОНИЈА
(Los Angeles Herald, Volume XXX, Number 355, 21 September 1903)

20 септември. — Состанокот на Грците од Бостон во салата „Штајнерт“ денеска
изнесе силни протести против бугарските упади во Македонија. Бугарите беа
обвинети од говорниците за подгревање на востание и со тоа предизвикување на
колеж на Грците, со цел на крајот Бугарија да ја анектира Македонија. Беа соберени
речиси 1000 американски долари за помош на прогонетите Грци во Македонија.
Говорници беа Мајкл Арењос, директор на институцијата за слепи „Перкинс“,
Теодор П. Јон, професор по меѓународно право на универзитетското правно
училиште во Бостон, г-дин Родакиникис, ексконсул на Грција и Л. Т. Тимаинес,
брат на грчкиот конзул. Беа усвоени резолуции на сочувство со грчките Грци и на
протест против турскиот бес.
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ТУРЦИЈА СЕ ПАЗАРИ СО БУГАРИЈА:
Неколку часа ќе го одредат прашањето за мир или војна - во меѓувреме масакрите
продолжуваат.
(San Diego Union and Daily Bee, 23 септември 1903 година)
(https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=SDDU19030923.2.2&srpos=17&e=-------en--20--1--txttxIN-Macedonians+ready+for+war-------)

Од „Асошиејтед прес“. Софија, Бугарија. 22 септември. — Во рок од четириесет и
осум часа веројатно ќе се реши прашањето за мир или војна, според државните
претставници тука. Премиерот Петров утринава имаше средба со Ал Ферех Бег на
која беше дискутирана ситуацијата во Македонија. Како резултат на оваа средба,
беа завладеа подобро чувство беше и изразена надеж дека ќе се постигне
задоволително решение. Овој став е зајакнат со извештај од Константинопол, дека
советот на министри, по неколкудневна дискусија е пред договор во однос на
главните спорни точки. Премиерот му се пожали на турскиот дипломатски агент за
состојбата предизвикана од пристигнувањето во Бургас на илјадници бедни и
изгладнети бегалци од округот на Лозенград. По дискусијата, практично беше
постигнато разбирање дека Турција треба да гарантира заштита на бегалците и да
преземе чекори за нивно враќање во нивните домови. Општ ефект на овие
состаноци во Константинопол и Софија ги предизвикува на олеснување, иако во
балканските работи секогаш е можно наредните денови случувањата да ја променат
целата ситуација.
БУГАРСКИ УСЛОВИ. Ова е состојбата на турско-бугарските преговори: Портата
неодамна покажа расположение да разгледа предлози за директен договор, и
Бугарија ги поднесе следниве услови. Прво, Портата да прогласи општа амнестија и
да запре гонењето на Бугарите во Македонија; второ, да се формира мешовита
комисија, чиишто бугарски членови треба да бидат именувани од бугарскиот егзарх
и никогаш да не бидат малцинство во комисијата, да изработуваат административни
реформи, да организираат проширување на локалната административна автономија.
Да се гаранатира безбедноста на автопатите и еднаквоста на христијаните и
муслиманите пред судовите, реформи во оданочувањето и жандармеријата, и
гаранција на личната безбедност. По остварувањето на овие задачи, комисијата, која
веројатно би била лоцирана во Салоника, би станала совет на генералниот
инспектор, и би назначил еден од нејзините бугарски членови за депутат на
султанот кој би го известувал за напредокот во работите.
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Бугарија исто така бара изгорените села да бидат обновени со помош на владата,
бегалците да се вратат, и да биде издадена посебна одредба за организирање на
бугарски училишта и цркви.
НИШТО НЕ Е ОДЛУЧЕНО. Овие предлози се чини дека се прифатени во принцип,
иако сè уште ништо дефинитивно не е решено. Дури и во случај да дојде до
договор, ќе бидат неопходни докази за добра волја како гаранција за извршување на
реформите, кои, доколку бидат отфрлени, Македонците би ја продолжиле својата
агитација. Беше објавен список составен од официјални извори, во кој се дадени
имињата и деталите за дваесет и три села во областа Малкотрново, осумнаесет во
округот Кирк-Килисе, четири во Василко, и три Везеле, кои се сцена на пљачка,
убиства и бес на турските војски. Министерството за војна презеде чекори за
зајакнување на бугарските гранични сили и се шпекулира дека војската ќе ги заземе
сите командна позиции, со што ќе би спречиле четите да ја минуваат границата.
Неколку одреди од Втората и Трета дивизија се распоредени на границата кај
Адрланпол, каде што Турците ја концентрираат својата војска.
Доаѓаат извештаи за активности на револуционерите во Разлошката област во
Серската покраина, каде што ги држат сите планински премини. Турското
население бега накај Салоника.
МОЖЕНО Е ТУРЦИЈА ДА ПОПУШТИ.
Лондон, 23 септември. — Актуелната балканската ситуација претставува извесно
загадочен аспект. Турција покажува знаци дека попушта на бугарските барања, а
очигледно е од дневните состаноци на советот на министри во Јилдиз Киоск дека во
тек се водат преговори за избегнување на војна. Според извештај на „Daily Mail“ од
Константинопол овие преговори се однесуваат на две работи — или да се изнајде
решение кое е задоволително за Македонците, или да се добија ветувања за
неутралност од Големите сили доколку биде невозможно да се избегне војна.
Наводно, и Турција и Бугарија не сакаат да бида видени како носители на
иницијативата во преговорите.
Софискиот дописник на „Daily Telegraph“ тврди дека првиот чекор бил направен од
Турција, а кој бил добредојден од страна на бугарскиот министер под услов
ветувањата да бидат заменети со дела и да престане тековниот целокупен масакр на
населението. Тој додава дека мировното решение, доколку дојде, мора да потекне
од Цариград, каде има ополномошен бугарски претставник, а каде, се вели, дека
преговорите се одвиваат задоволително.
УЖАСИТЕ ПРОДОЛЖУВААТ. Истиот дописник вели дека во меѓувреме со оган и
меч продолжуваат ужасите, а бугарската влада од доверливи извори добила
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извештаи за грозни масакри, мачење, обесчестување и пожари. Во многу случаи,
жртвата полека била согорувана жива. Во друга телеграма од Софија се тврди дека
султанот ќе во четвртокот ќе ја одобри мешаната комисија која ја бараат Бугарите.
Но, ова тврдење не е потврдено и се чини во спротивност од извештаите од
„Константинопол. Дописникот на „Daily Chronicle“ од Монастир на 15 септември
тврдеше дека вкупниор број на села кои подлегнале на пожари и пљачки достигнал
101. Според депеша од Одеса, целата Црноморска флота на Русија се држи на
готовс.
ПОЗИЦИЈА НА ТУРЦИЈА. Константинопол. 22 септември. — Портата, по неколку
состаноци во Јилдиз Киоск за дискусија на бугарскиот предлог за меѓународна
комисија да биде назначена да управува со Македонија, испрати одговор,
посочувајќи дека тие сметаат ја мисијата што му е доверена на Хилми Паша,
генералниот инспектор, за еквивалент на комисијата што ја предлага Бугарија,
додавајќи дека доколку бугарската влада е немоќни да воспостави и одржува редот
меѓу своето население, нејзиниот сузеран е секогаш подготвен да помогне.
Софија. 22 септември. — Десетина илјади бегалци од областа на Лозенград
пристигнаа во Бургас во последните трети денови, според официјалните извештаи.
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МAKEДОНСКОТО ВОСТАНИЕ
(Marin Journal, Volume 44, Number 29, 8 октомври 1903 година)
(https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=MJ19031008.2.17&srpos=16&e=-------en--20--1--txttxIN-Macedonians+ready+for+war-------)

Настаните во Македонија од изминатите неколку недели можат да се објаснат само
со теоријата за кампања на провокација и очај, бидејќи востаниците претпреа
порази кога се откажаа од герилските тактики и влегоа во отворени битки во одреди
и баталјони. Меѓутоа, иако оваа политика иако ги чинеше животите на илјадници
револуционери, особено во областа Монастир, очигледно ја постигнала својата цел.
Таа донесе туска армија во центарот на востанието и го подложи регионот на
ужасна кампања на одмазда, против која Бугарија е подготвена да се војува барајќи
начин да се запре грозоморниот ужас.
Колку и да делува шокантно тактиката на провокација, намерно усвоена од
македонскиот комитет, ситуацијата бара на очајни и невообичаени решенија. Под
турската власт нема надеж за мир или безбедност. Успешните програми на
реформите свечено изготвени од страна на европската заедница беа осудени на
пропаст од моментот кога беа објавени. Ниту еден домороден христијанин од
селанската класа не може со сигурност да каже дека утре неговата стока, неговиот
добиток, неговите деца или неговата сопруга ќе бидат негови. Бугарските емисари
му велат дека преку границата во новите држави ослободени од Портата, животот и
имотот се безбедни, како и честа на жените. Желбата за овие елементарни права и
очајот да се извлечат од турските тирани се оние кои прават револуционер од
пастирот или земјоделецот.
Сегашниот револт се разликува во важни аспекти од повеќегодишните безредија во
Македонија. Во првите денови од минатиот август, цел месец пред бербата и
годишното избувнување, беа започнати редовни воени дејства од страна на
револуционерите во Монастирскиот вилает. Освојувањето на малиот град Крушево
од страна на Македонците, неговото повторно освојување од страна на Турците и
масакрот на неговите жители се најновите додатоци на крвавите хроники на
турската империја во Европа. Заземањето на Крушево беше сигнал за серија акции
во регионот на Монастир. Во принцип, ова е единствениот дел на Македонија во кој
бунтовниците направија конзистентна кампања и постигнаа значителни успеси.
Планот на македонските револуционери, кои целосно ја сфаќаат својата
неспособност само да се справат успешно со моќната и бескрупулозна Отоманска
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Империја, е само да ја продолжат борбата сè додека не дојде помош однадвор.
Бугарија очигледно е подготвена да стане отворен сојузник на револуционерите,
кои таа тајно ги поттикнува. Но, Бугарија, дури и да биде поткрепена од други
балкански држави, нема да може да се носи со Турција.
Европските сили излгеда се склони да останат пасивни и да го изолираат
конфликтот, како што тоа неуспешно го сторија со Балканската конфедерација во
1876 и успешно против за време на славната Грчка војна во 1897 година. Доколку
повторно успеат да ја изолираат војната во Левантот, блискоисточното прашање
само ќе биде одложено, а не и конечно решено. А тоа не може да биде решено сè
додека османлискиот гарнизон не биде конечно протеран од Европа.
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АЛБАНИЦИ НАВАЛУВААТ НА МАКЕДОНИЈА
(San Francisco Call, Volume 95, Number 43, 12 јануари 1904 година)
МАКЕДОНИЈА НАПАДНАТА ОД АЛБАНИЦИ
Востание ја загрозува реформата Големите сили.
ВИЕНА, 11. јануари. — Според извештај од Сараево, Босна, до „Neue Freie Presse“
4.000 Албанци го преминале патот помеѓу Призрен, осумдесет и осум милји од
Монастир, Македонија и Скутари, главен град на истоимениот вилает, чија намера е
да се спротивстават на новата жандармерија организирана во рамките на австроруската реформска програма. Ситуацијата на Блискиот исток предизвикува сѐ
поголема нелагодност. Во прилог на албанските движења кои се спротивставуваат
на новата меѓународна жандармерија во Македонија, извештај од Цетиње вели дека
владата на Црна Гора одлучила да преземе чекори за итно протерување на сите
Албанци. Според непотврден извештај од Ускуб, српскиот пратеник, Васиљевиќ
бил застрелан од Албанците во манастирот во Дечани. Се очекуваше дека ќе го
наследи покојниот монсињор Фирмлијан. Епископ на Ускуб.
РИМ. 11 јануари. — Борис Сарафов, македонскиот револуционерен лидер, чие
пристигнување во Рим, печатот тука погрешно го објави на 3 овој месец, сношти
пристигна во Рим. Една од главните објективи на посетата на Сарафов на Италија е
да го убеди генералот Рикоти Гарибалди да поведи експедиција за ослободување на
Македонија од турско владеење, слично на експедицијата што ја водеше Гарибалди
во времето на војната Грчко-турската војна. Сарафов деновиве имаше средби со
овдешните лидери и поддржувачи на македонската кауза. Тој рече дека сакал да ја
извести италијанската влада дека Македонија не е задоволна од австро-руската
дејност и дека ќе избие нова револуција идната пролет ако сите сили што го
потпишаа Берлинскиот договор не интервенираат и не ѝ доделат автономија на
Македонија.
Во денешното интервју, Сарафов изјави дека револуционерите се подготвени за
каков било чекор и подготвени да одат во кој било крај. Тој рече дека еден од
предметите на неговата посета на Рим е да сознае каква поддршка револуционерите
би можеле да очекуваат од Ватикан. Православните христијани на грчката црква во
Македонија, рече тој, дури биле подготвени да одат во крајноста на напуштање на
таа црква и приклучување кон римското причестување, кое, како што рече,
покојниот папа Лео, немерено го посакувал.
Сарафов внимателно се следи од италијанската полиција.
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ЗДРУЖЕНА КОНТРОЛА ЗА МАКЕДОНИЈА
(San Francisco Call, Volume 97, Number 121, 30 март 1905 година)
Шпекулации за нов план кој повикува на обединета дејност на Големите сили
КОН ПОДОБРА СОСТОЈБА
Тековната програма за реформи во Австрија и Русија се прогласува за несоодветна
ВИЕНА, 29 март. — Вчерашната изјава на британскиот секретар за надворешни
работи, лорд Ленсдаун, во Домот на лордовите, на тема Македонија беше
прочитана со голем интерес во овдешните официјални кругови, каде се повтори
мислењето дека Мурцтешката (австро-руска) реформска програма е дојдена во
апсолутен застој и е неоперативна. Предлогот на лорд Ленсдаун за потребата од
понатамошни реформи, вклучително и за финансирање на Македонија, беше добро
прифатен во официјалните кругови, но мала е надежта дека ќе биде успешно
спроведен. Овде преовладува мислењето дека доколку се обиде ова, Германија ќе се
повлече од постојната алијанса на реформските сили и ќе го искористи нејзиното
влијание, произлезено од нејзините различни интереси во Турција, да се
спротивстави со Портата на какви било дополнителни реформски мерки
предложени од Велика Британија. Во добро информирани, но неофицијални
кругови, вечерва беше оценето за време на дискусијата на говорот на лорд
Ленсдаун, дека Македонското прашање наскоро ќе влезе во нова фаза. Големите
сили, вклучително и Австрија и Русија, беше оценето, сега се убедени дека
програмата мора да се зголеми и прошири и Македонија да се стави под
меѓународна финансиска контрола. Една од карактеристиките на предложената
нова контрола е дека парите собрани од властите во Солунскиот, Монастирскиот и
Ускубскиот вилает треба да се користат само во полза на Македонија. Овде не е
познато каков ќе биде обликот на меѓународната контрола, но се тврди дека ниту
„Отоман банк“ ниту „Dette Publique“ нема да имаат збор во финансискиот дел од
контролата. Се рече дека постои причина да се верува дека е неотповикливо решено
усвојување на принципот на воведување на натамошна меѓународна контрола во
Македонија. Доколку Турција понуди пасивен отпор кон овој план, ќе се пронајдат
начини и средства кои би ја убедиле турската власт да го повлече своето
спротивставување. Овие реформи, откако ќе започнат, ќе станат ефективни
благодарение на Големите сили кои учествуваат во реформското движење.
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РЕФОРМИТЕ НА ТУРЦИЈА СЕ СРЕЌАВААТ СО УСПЕХ ВО
МАКЕДОНИЈА
(San Francisco Call, Volume 97, Number 142, 20 април 1905 година)
Се вели дека финансиската програма во моментов постигнува добри резултати.
ВИЕНА. 19 април. — Преговорите меѓу Големите сили во врска со плановите на
Велика Британија за финансиски реформи во Македонија, најверојатно, ќе завршат
на крајот на април. Тука постојат извесни сомненија кон ставот на Германија за оваа
тема. „Neue Freie Presse“ објави интервју со хер Фон Мулер, австрискиот агент во
Македонија задолжен за спроведување на австро-руската реформска програма, кој
неодамна помина низ Солун, на пат за Атина, во кое меѓу другото изјави дека од 1
март финансиските реформи во Македонија кои Турција ги спроведува преку
Хилми Паша, функционираат многу добро, сите функционери и други службеници
навремено добиваат плати преку „Отоман банк“. Тој изразува мислење дека овој
систем ќе има најуспешни резултати.
Министерството за надворешни работи овде не ги негира изјавите за дека хер Фон
Мулер нема да се врати во Македонија.
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ГОЛЕМИТЕ СИЛИ ОСТАНУВААТ СО ЦВРСТ СТАВ ВО ОДНОС НА
МАКЕДОНИЈА
(San Francisco Call, Volume 98, Number 131, 9 октомври 1905 година)
Доставен колективен извештај на шест амбасади до Портата
КОНСТАНТИНОПОЛ. Октомври. — Колективни извештаи од шесте амбасади во
врска со финансиската контрола на Македонија беа предадени на Портата минатата
сабота. Финансиските делегати на Големите сили на пат за Ускуб.
Депеша од Цариград од 2 октомври вели дека Портата продолжува да негодува во
однос на финансиската контрола на Македонија. Одговарајќи на колективната нота
на Големите сили од 26 септември, во која Силите ја повторија својата одлука за
преземање меѓународна контрола врз финансиите на Македонија, Портата ги
повтори препреките во програмата кои таа ги смета за непремостиливи. Во
депешата се вели дека делегатите на Големите сили, кои требало да дејствуваат како
финансиски контролори на Македонија, мора да се воздржат од дејност сè додека
притисокот на силите не ја принуди Портата да ги издаде потребните наредби за да
им се овозможи да ги извршуваат своите функции.
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БАЛКАНСКИТЕ ДРЖАВИ СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА ВОЈНА
(Santa Barbara Weekly Press, Number 120, 14 јуни 1906 година)
Македонија се подготвува за основање на социјалистичка Република.
(Допис од „Асошиетед прес“).

СОФИЈА, Бугарија, 23 мај. — Македонското прашање е најблизу до срцето на оваа
балканска престолнина со 90.000 жители, од кои многумина се бегалци и иселеници
од Македонија. Дневните вести за битка, убиство или масакр во вилаетите со
нетрпение се пребарува за имиња и места од оние за кои дури и оддалечените
области од покраината се врзани со крвни врски. Хронично преработени четници
(припадници на „чети“, или групи) постојано можат да се видат на лекување во
државните и приватните болници. Редовно на ѕидовите на градот се појавуваат
некролози во црна рамка издадени од нивните роднини од Софија. Панахида, или
услуги за упокојување на душите на неодамнешните мртви, се неделна појава во
сите „цркви“. Системот за курирска пошта на Внатрешната организација, како што
се нарекува македонската организација, кој носи брзи и доверливи пораки од секаде
во внатрешноста, ја прави турската пошта излишна, исто како што тоа е случај со
трибуналите на комитетот, кои се една од нејзините најпопуларни установи. Со
истиот метод, пари редовно се испраќаат до сиромашните семејства во
внатрешноста. Системот е толку усовршен што еден член на британскиот
парламент неодамна беше спроведен од чета низ поголем дел од Македонија - преку
ноќ. Поитри од Бугарите на северот, овие јужни планинци целосно ја
трансформираа Софија, а нивната желба за добивање на најдобриот крај на
зделката придонесува за голема нелагодност во долго воспоставената колонија на
шпанските Евреи, додека императивната побарувачка за новости предизвика,
формирање на половина дузина дневни весници во исто толку години.
Македонската колонија се занимава со сите професии и занаети: нејзините
корпорации речиси ја контролираат локалната политика; има скоро 1000
претставници во офицерскиот корпус на бугарската армија; а во ресорите за правда,
финансии и администрација, бегалците речиси ги надбројуваат домородците. Ниту
еден кабинет не е комплетиран без министер од македонско потекло, кој е често,
како и во моментов, моќта зад престолот. Со своите 20.000 Македонци, Софија е
впрочем престолнина на христијанска Македонија. Македонското движење е
засилено до извесна мерка, бидејќи македонската колонија расен на број. Впрочем,
не е Бугарија таа која ги поттикнува Македонците, колку што [е нејзината
политика] производ на тоа што Македонците завладејаа со Бугарија. Сегашната
акутност на прашањето беше постигната по една деценија и половина пропаганда.
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Пионерскиот револуционер мајор Паница, кој водеше брилијантна војска на
македонски доброволци во Српско-бугарската војна пред дваесет години, и кој беше
погубен под обвинение за заговор од страна на страхопочитниот премиер
Стамболов, беше глас кој плачеше во пустината во неговите напори да биде
сослушан во земја збудалена од проруска и антируска контроверзија. Самиот велик
Стамболоф ги држеше Македонците под строга контрола, и негуваше пријателска
политика за постепено обединување со Отоманската Империја. Дури по неговата
смрт во 1895 година, во Мелник се случи првиот вооружен судир помеѓу
револуционерна чета и турскиот аскер. Бугарската војска беше разбиена и
засекогаш победи со храброста на поранешните офицери Мутафов и Катчев, кои ги
најдоа своите гробови во пирамида од турските трупови. Тогаш, Македонците ја
добија предноста, која сѐ уште ја држат.
Грубите зачетоци на револуционерната организација и нејзиниот наивно искрен
мотив за анексија на Македонија кон Бугарија постепено се усовршуваа под стресот
на околностите. Најтешката задача, поттикнувањето на незадоволство, и градењето
на извесна доза на самопочит, која е потребна поттинке глупав роб на вооружен
протест против грешките кои биле издржувани со векови, ја изврши бугарскиот
учител, неговата душа потпалена со списите на романтичната школа и жеден за
раната, но славна смрт на Бајрон или Пушкин. Егзархиската црква, бидејќи полека
ги собираше бугарските селани и ги еманципираше од социјалната доминација на
грчките чорбаџии, направи дело прилично прифатливо за Турците, кои бараа
предност во расниот судир, без да се сомневаат во огромната латентна виталност на
досега презираниот елемент. Самата револуционерна организација полека се здоби
со свои апостоли од редовите на жешкокрвните и храбри, од недисциплинираните
разбојници, и од жртвите на повеќефлагрантните прекршители, башузуците. Во
Софија високиот македонски комитет ја ограничи својата активност на пропаганда
во полза на каузата меѓу рамнодушните сограѓани Бугари. Тука жалениот Китанчев
направи незаменлива работа. Со огнен јазик, на кој овој беспрекорен и сакан лик
претпочиташе да убедува, најпрво доби сослушување во народното собрание,
чијшто најелоквентен лидер беше.
Темелите на најсовршената револуционерна организација со која Турција се
соочила беа поставени од јункер протеран од воената академија во Софија заради
непослушност. Предвремената смрт на Гоце Делчев кај Баница во пресрет на
востанието од 1903 година беше сериозна загуба за внатрешната организација која
тој ја создаде. Но, тивкото раководство, темелноста и цврстата дисциплина кои тој
ги воспостави, очигледно го надживеаја. Восхитувајќи се на карактерот на некои
протестански четници од Банско, каде што долго време дејстуваа американски
мисионери, Делчев еднаш извика дека: „Ако Македонија беше протестантска,
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одамна ќе беше слободна“. Строгата трезвеност и добро однесување што ги
изнудуваше од своите регрути, и неговата безмилостност кон распуштеното
однесување од каков било вид, ја доби довербата на селаните, а македонските жени
наскоро станаа најревностие помагачи на четите. Востанието од 1903 година,
кренато против желбата на внатрешната организација, преку напад, извршен по
план на генералскиот комитет во Софија, за прв пат ја покажа моќта на
организацијата за која до тогаш малку се слушаше. Резултирачките масакри од 1903
година беа придонесоа до илјадници жртви, а турските гарнизони беа зголемени на
вкупно 200.000. Педесет илјади бегалци побараа засолниште во Бугарија. Во текот
на таа зима над 100.000 лица биле згрижени од англиска и американска помош.
Цената беше огромна. Но голем број месни битки во кои мал број вооружени
селани победиле големи одреди на турскиот аскер ја пренеле својата лекција на
невооружените невини цивили кои страдале најмногу. Стравот од комитаџиите го
проби турскиот аскер, а како последица тие покажаа зголемена неподготвеност во
мали чети да одат во планините, или во цврсти бугарски села, или каде било после
мрак.
Крваречките и грчливи ставови на телото и душата—пренесувани како суштина на
мудроста на беспомошната раја од генерации предци минале низ првата искра на
оган и крв и бунт и ги откривале несомнените фини борбени квалитети во
тромавиот бугарски селанец.
Земјата помина низ најлошото тешко искушение кое можеше да ја предизвика
нејзината храброст и оттогаш не стравува од ништо. Претпочиташе „ужасен крај,
отколку ужаз без крај“. Беше подготвено за уште една револуција. Резултатот, каков
што беше замислен, се сметаше за вреден за постигнување. Од тогаш
организацијата ја култивира својата сила и го исчекува следниот дипломатски чекор
на Европа. На почетокот, австро-руското фијаско наречено Мурцтешка програма
повика на ставање на Македонија под контрола на целата Заедница, а трпеливоста
на организацијата беше овде наградена со одлучниот чекор на лорд Ленсдаун од 19
јануари 1905 година, чиј производ беше додавањето на претставници на досега
незастапените Сили во меѓународната финансиска комисија на Македонија. Во
принудувањето на султанот да ја прифати комисијата Големите сили изградија
претходница за целосна европска контрола. Овој пригоден и важен чекор ја извлече
Македонија од агресивните шепи на Австрија и Русија. Но, со тоа, силите сметаа
дека си ја исполниле должноста и ги оставија бедните Македонци да се тешат
самите себе си со провокативна теорија на интернационализација. Овој народ, на
чии врат пред пет и пол векови, на падот на западнобугарското кралство, беше
окован неподносливиот турски јарем, беше суден и измачен до лудило од самите
реформски фатаморгани со кои Европа се обидува да го ослободи од неговиот ужас.
Неодамна се случи прилика за споредба на долготрајната мачна неефикасност на
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Големите сили кон Македонија со решителната енергија со која Англија го принуди
Турчинот на брзо потклекнување по прашање што влијае на нејзините интереси.
Само беше додаден акцент со брзото решавање на табанскиот спор кон депресијата
која сега доминира врз македонските сили. Наместо да го разбие преовладувачкиот
песимизам меѓу нив, оваа успешна акција на британската влада го засили.
Спротивно на тоа, се испровоцираа чувства спротивни на оние што се очекуваа, а
заклучоците извлечени започнуваат да вродуваат со плод во обновување на дејноста
од страна на македонската внатрешна организација. Неговите курири сега носат
вести за бројни судири на востаниците кои покриваат широка област.
Причината за разочарувањето не е далеку. Од Англија Македонците очекуваа многу,
од либерална Англија некои од нив очекуваа сè, што можеби беше и премногу за
очекување. Антитурскиот темперамент толку долго се поттикнуваше кога беше во
опозиција партијата на Гладстон и напорната агитација што ја спроведува
лондонскиот балкански комитет под претседателство на г. Џејмс Брајс во соработка
со најистакнатите припадници на неговата партија која беше паралелна со
службената нота на лорд Ленсдаун, со која јасно се изнесе во полза на македонска
автономија, ги наведе Македонците и Бугарите да гледаат кон Англија како нивни
единствен „незаинтересиран“ пријател во Европа. Од 1903 година на власт во
Бугарија е Стамбуловистичка партија чиишто претходници беа строго проанглиски
и антируски. Дури и македонските комитети беа наведени да очекуваат и веројатно
добија значителна помош од Велика Британија. Но, убавиот хуманитарен удар на
кампањата на Мидлотија, тивко повторен во илјадниците македонски масовни
состаноци што се одржуваат во Англија од 1903 година, на крајот, се претвори во
само уште едно територијално прашање за британското знаме. „За пустините на
планината Синај, Велика Британија мобилизираше ескадрила на нејзината флота за
да поткрепи строг ултиматум. За илјадниците жртви на зловладаста на
башибузуците и расната анархија во Европа, Велика Британија има протестни со
ноти“, велат македонските лидери во овој град. И нивното разочарување, секако,
уметнички и интензивно се поттикнува од замирачкиот пансловенски печат кој
своите наредби ги добива од московскиот „добронамерен“ комитет, кој секогаш се
обидува да го дискредитира интересот на западна Европа во Македонија. Двапати
во рок од една година и по четврти пат од 1903 година флотите на европските сили
пловеа на македонскиот хоризонт; руската флота на Црното Море во Иниада во
1903, американската во Смирна во 1904, меѓународната во Митилена во 1905 и
флотата на Бересфорд пред Дарданелите во 1906 година, но од нив до сега не
дошло до значителна мерка за олеснување. Повеќе од 10.000 Македонци во тоа
време емигрираа во Соединетите Американски Држави, а поривот на иселеници
сугерир дека ќе му конкурира на еврејскиот егзодус од Русија. Понатаму,
предвременото соопштение, дека Големите сили, вклучително и Соединетите
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Држави, конечно се согласиле на подигање на царинските давачки од 8,11 проценти
ad valorem, се смета за положување на последната карта на дипломатијата и се чини
дека играта во моментов е изгубена за Македонците.
Нивниот став кон овие настани варира многу значително и дава увид во сегашните
струи на движењето. Бескомпромисните револуционери кои го оформија
екстремното социјално анархистичко крило на организацијата, сметаат дека
Англија не ги превела нејзините зборови во дела во корист на Македонија, како и
заради територијата, со компаративна индиферентност. Тие се апостоли на
пролетерско востание кое ќе ја основа на македонско тло првата социјалистичка
република во светот. Оттука, тие непрестајно го проповедаат чувството за
независност од туѓинско влијание. Тие се одречуваат од помошта на „кралевите и
епископите“ и ги почиваат своите надежи на рацете на организираните работници
на Европа. За централното тело на револуционерите, предводено од нејзиниот
вожд, Груев, неуспехот на Европа да воведе темелна меѓународна контрола со
генерален европски гувернер е клучен удар, зашто нивниот сон е да ја направат
автономна Македонија јадро околу кое со време ќе осоноваат Балкански Соединети
Држави. Ова тело кое сега е урпавува, одржува став на резерва кон официјална
Бугарија, не сакајќи да добие поволности по цена на обврска. Постојано се
спротивставува на какво било анексирање на македонската територија од
кнежевството Бугарија. Ова отсекогаш била решената политика на организацијата.
Малото, трето, националистичко бугарско крило на револуционерните сили, кое
беше засилено со соединувањето на организацијата со комитетот на генералот
Цончев во ноември 1905 година, на неуспехот на Европа да воведе владеење на
правото во Македонија, сериозен аргумент за поддршка на агресивната воена
политика на кнежеството. Тие го цитираат гарибалдистичкото мото „Италија ќе се
справи сама“.
Бизмаркиските доктрини за сила темелно ја проникнаа енергичната млада бугарска
држава и нејзините подготовки за војна се спроведуваат со непосредна енергија.
Инаугурирана во мај 1903 година, со доаѓањето на стамбулавистите на власт, првата
мерка на оваа нова политика беше дополнителен уставен грант од 30.000.000
франци за воени резерви. После тоа, следеше заемот од 5% од 1904 година со
„Банке де Париз и Пајс Пас“, чија единствена цел беше да се купи нова артилерија
за брзо гаѓање и да се изградат стратегиски железници што одат на југ. Фабриките
на „Шнајдер“ во Кружо веќе ги завршија повеќето од деведесет и шест хаубици
„Максим“ за Бугарија, а првата пратка пристигна во Софија на почетокот од март.
Две железнички линии со очигледна намера се Софија-Ќустендил-Ускуб, каде по
мал дел од обете страни на границата останува недовршен. На „Zlatin
Komanditgesellschaft“ му беше доделен договорот за бугарскиот дел и работата таму
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се напредува бргу. Оваа линија е најбрзиот пат од Русија и Руманија до Салонкла.
Другата железница која е во изградба—исто така на југ—е Трново Стара Загора,
бојно поле на последната Руско-турска војна. Ова е најбрзата линија од Унгарија и
Руманија до Цариград. Овие линии тројно ја зголемуваат брзината со која армиите
од северна Бугарија може да се пренесат на турската граница, а тврдењето на
военото министерство дека може да мобилизира 300.000 души за четириесет и осум
часа, ќе делува остварливо. Повторно маневрите на првата и седмата дивизија во
август се ќе одвиваат на веројатното бојно поле, на само неколку милји од турските
караули. Седумстотини и педесет резервни офицери биле повикани на должност на
15 јуни, покрај неколку илјади подофицери од сите ресори. Затоа, летната
активност треба да биде од импозантен размер. Подготвеноста на Бугарија за војна
важи и за нејзината благајна. Нејзините феноменални жетви од 1904 година донесоа
многу стотици милиони злато во земјата и државните обврзници сега се вреднуваат
речиси на пар. Конверзијата на јавните долгови која се подготвуваше во изминатите
две години сега се очекува да доведе до значително зголемување на златните
резерви. Буџетите од 1904, 1905 и 1906 година покажуваат солидни суфицити, и
покрај трошењето од над 100.000.000 франци за воен материјал. Дека бугарската
армија е респектабилна сила, експертите веќе долго време признаат. Импресивната
одбрана на Шлпка и на Стара Загора на неискусните бугарски волонтери во 1878,
проследена со брзата, но пресудна војна со Сервија во 1885 година, изградија
прекрасни традиции за армијата. Сите неодамнешни маневри беа доста поволно
оценети од европските воени набудувачи. Под раководство на понеспособен
дипломат од принцот Фердинанд, оваа армија можеби ќе ги притиснеше Турците на
неколку поволни моменти во изминатата деценија. Да се нападне Турција во некоја
подоцнежна неповолна положба со поддршка на една или повеќе од Големите сили,
мора да биде политика на Бугарија.
Импотентниот распад на бугарско-српската фискална унија, под притисок на
Австрија минатата зима, не ја уништи целосно надежта на пријателите на двата
народа. Оттука, повторното појавување на Пашиќ како премиер во Белград
поттикнува уште еден поедноставен обид во таа насока. Секако, со постепеното
сфаќање од страна на Сервијанците дека автономијата е единственото трајно
решение на Македонското прашање, како единствено што може да добие заедничко
одобрување од Големите сили, се отстранува главната пречка за блиска унија, и
иако вредноста на Сервијанака армијата како борбена организација е релативно
мала и нејзината сегашна дисциплина од врвот до дното многу лабава, српскиот
корпус на офицери е отворено нестрплив да ја избрише на некое бојно поле дамката
на делата на проклетите во белградската палата во мај 1903 година. Во ова светло,
влезот на Руманија во македонскиот проблем како заштитник на малите
куцовлашки племиња кои сега се наоѓаат под грчко покровителство, има тенденција
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да ја поедноставува, а не да ја комплицира ситуацијата. Нејзините пулени не се
доволно бројни за да создадат нов претендент, бидејќи нивниот број е малку едвај
100.000. Но, загубата на истите е последниот удар за турската позиција во
Македонија, и голиот бес што го посејаа Антардите со пламен и меч на влашките
пастири и селани ја убија каузата меѓу нив. Во време кога г. Варатасис, грчкиот
конзул во Филипополис настојуваше да направам помирување меѓу Грција и
Руманија. Грчка рака што убила осумдесет Валаси во Гревена предизвика огромен
револт во јавното мнение на Руманија и го оконча раскинот [меѓу Власите и грчката
пропаганда]. Ваквото отуѓување меѓу Грција и Руманија е проследено со најдлабока
благодарност во Софија, а широко се пропагира за привлечноста на додавање на
Руманија во бугарско-српски сојуз или на посебен компакт со Бугарија засноснован
на македонска автономија. Има преседан, од периодот непосредно пред
османлискиот поход, за големо булгарско-руманско царство под Асените, чувствата
на двата народа речиси постојано биле пријателски. Во меѓувреме, грчката позиција
во македонските градови, вкоренета во вековната доминација на фанарската
патријаршија, која до неодамна држеше 200.000 бугарски словенски селани во
општествено ропство, доби помош од озлогласените грчки чети кои навлегоа во
јужна Македонија. Четирикратниот сојуз на државата, црквата, парите и
„општеството“ — колку што може и да постои под османлиско владеење, го одложи
будењето на словенскиот селанец од неговата мизерна состојба. Премногу често
кога е буден, тој ги негува своите маки во тајност и чека меѓународна контрола пред
да се раздели, како цена за неговата раса гордост, од компаративниот имунитет од
турското малтретирање што му го дозволува неговата Грчка црква. Среде запрениот
напредок кон меѓународната контрола, владеењето на теророт во Македонија
продолжува со полна пареа. Во вилаетите, билансите на криминалитетот
раскажуваат многу во прилог на Грците, чии масакрирани жртви во 1905 година
бројат 1039, во споредба со загуба од само 150.
Песимизмот е распространет во Софија во однос на наводните налози на Хилми
Паша за запирање на постапките на грчките чети. Бидејќи тие се ограничуваат на
напади врз бугарски и куцовлашки селани, и избегнуваат средби со турскиот аскер,
нивната дејност е токму спротивна на онаа на четите на Организацијата, која
исклучиво е насочена против Турците. Оттука, би било самопоразувачки доколку на
Портата се обврзе да запре активност која толку многу оди во прилог на нејзините
злобни планови.
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ИЗЈАВА НА БРИТАНСКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ: НА
МАКЕДОНИЈА Ѝ ТРЕБААТ ПАРИ
(Los Angeles Herald, Volume 34, Number 307, 4 август 1907 година)
Признава дека состојбата е незадоволителна, но вели дека било сторено многу за да
се заштити христијанското население
Специјален извештај за „Хералд“.
ЛОНДОН, 3 август. — Сер Едвард Греј, секретар за надворешни работи, не беше во
можност да изрази големо задоволство на бројната и влијателна делегација која го
посети пред некој ден да протестира против состојбата во Македонија. Тој не се
обиде да го прикрие фактот дека сегашната состојба е незадоволителна, но тој
сепак рече дека многу било сторено со цел да се заштити христијанското население
од угнетувањата на турската власт. Присуството на европски офицери, рече тој,
придонесе многу за подобрување на турското владеење.
Во однос на зголемувањето на царинските такси, тој рече дека сметал дека Велика
Британија имала право да бара некои дополнителни услови, за возврат за
зголемување на царината, да даде поголема ефикасност на реформите што тогаш се
спроведуваа во Македонија. Неодамна стана сѐ потешко да се добијат од турската
влада парите потребни за администрацијата во Македонија и постоеше реална
опасност целиот систем да се распадне заради недостиг на средства.
Комисијата во контрола
Финансиската комисија би имала целосна контрола врз буџетот и би можела да се
осигура дека е направена соодветна одредба за граѓанската администрација, за
реформите во затворите и сл. Освен тоа, ниту едно зголемување на расходите што
повлекува загуба за Македонија не може да се случи без согласност на
финансиската комисија, освен ако не се издвојат дополнителни средства од турската
влада да го обезбеди тоа. Тоа значи дека нема да биде можно турската влада, со
зголемување на воените трошоци за Македонија, да ја изгладнува цивилната
страна.
Што се однесува до постојните злосторства, рече тој, обесхрабрувачкиот факт е
дека тие биле извршени од ривалските христијански националности едни врз други.
Ова се должеше на значителна мерка, според него, на непоткрепеното мнение дека
Силите планирале да ја освојат турската територија и да ја поделат меѓу
завојуваните баратели. Тој ја опиша идејата за целосна европска контрола врз
Македонија како непрактична во постојните политички услови.
321

ЗАПЛЕНЕТ БРОД ВО ЊУЈОРШКОТО ПРИСТАНИШТЕ ТОВАРЕН СО
ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ЗА ГРЦИЈА
(Los Angeles Herald, Volume XXXIX, Number 2, 3 октомври 1912 година)

Паробродот „Македонија“ принуден да дебаркира 2.000 патници на пристаништето
во Њујорк
ТАЈНИ ЕМИСАРИ ВО БЕЛГРАД
Турските трупи одрватиле вооружени Срби кои ја преминале границата
ЊУЈОРК, 3 октомври. — Грчкиот пароброд „Македонија“ беше конфискуван од
овдешниот грчки генерален конзул денес, пред да отплови за Пиреја,
пристаништето во Атина, и нејзините 2.000 патници беа принудени да се
дебаркираат. Подоцна „Македонија“ се појавила во Филаделфија, каде што ќе биде
товарена со оружје и муниција за грчката армија и морнарица. Откако ќе се
натовари, „Македонија“ ќе се врати во Њујорк, ќе ги земе сите резервисти на
грчката армија кои се во и околу Њујорк и ќе продолжи кон Атина. Конфискувањето
на „Македонија“ укажува дека грчката влада смета дека е неизбежна војна со
Турција.
ТАЈНИ ЕМИСАРИ
ВИЕНА, 3 октомври. — Шифрирана депеша од Белград попладнево наведува дека
шестмина емисари на султанот на Турција пристигнале денес во Белград на тајна
мисија и веднаш отишле во средба со премиерот Пашиќ, српскиот парламентарен
лидер.
ОДВРАТЕНИ СЕРВИЈАНЦИ
ЛОНДОН, 3 октомври. — Во вестите од Белград денес се наведува дека шеесет
вооружени Сервијанци кои влегле во границите на европска Турција, биле
одвратени преку линијата од страна на турски војници.
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ВЕРОЈАТНА ВОЈНА ЗА МАКЕДОНИЈА
(San Francisco Call, Volume 114, Number 18, 18 јуни 1913 година)

Бугарија одговара на Царот [на Русија] дека Сервија мора да евакуира територија

СОФИЈА, Бугарија, 17 јуни — Односите меѓу Сервија и Бугарија се сериозни.
Одговорот на кралот Фердинанд на понудата на медитација на рускиот цар
укажаува дека од оваа гледна точка, Сервијците мора во секој случај да ја
евакуираат оспорената зона во Македонија. Темел на одговорот е дека Бугарија има
историска и морална должност кон Македонија.
Таа земја е прогласена за бугарска, и нејзина желба е да остане бугарска, сите
партии и сите луѓе се обединети во оваа гледиште. На ова очигледно мора да се
попушти во предложениот српско-бугарски договор или ќе има војна.
Владата на Бугарија и народот се толку цврсти, тивки и решени како што беа пред
војната со Турција. Бугарите се бореа за своите браќа во Македонија и се решени
дека тие мораат да останат слободни.
„Балканската војна“, вели г-дин Матов, вожд на централната македонска
организација, „беше ослободителна, а не освојувачка војна. Доколку правилното
решение на Македонското прашање не успее, нашата организација ќе принуди
такво решение “.
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БУГАРИЈА БАРА КОМПЕНЗАЦИЈА
(Riverside Daily Press, Volume XXX, Number 189, 10 август 1915 година)
Премиерот на балканската земја ги истакнува условите под кои таа би влегла во
војната
СЕ БАРА СПРСКА МАКЕДОНИЈА
Очигледно е подготвена да влезе во конфликтот на страната што ќе понуди
најмногу — Барем е искрена
СОФИЈА, 9 август. (преку Берлин, 10 август) - Бугарија е подготвена да испрати
свои војски против Цариград во рок од 24 часа ако Србија ѝ ја предаде српска
Македонија. В. Радославов, премиер на Бугарија и човекот кој пред повеќе од една
година ја имаше во свои раце судбината на Европа, ја даде искрена изјава денес. Во
ексклузивно интервју дадено за „Јунајтед прес“, бугарскиот премиер за прв пат му
откри на светот точно што бара Бугарија во тековните преговори — што се бара од
Австро-Германците да остане неутрална и што бара од сојузниците за да ги протера
Турците од Европа, операција која мора да се признае може да се покаже како
пресвртна во војна за сојузниците. Од еднаква важност беше и неговиот одговор на
извештајот кој циркулира во европските метрополи, дека доколку Бугарија го освои
Цариград, ќе ја побара како награда. „Тој страв е неоснован“, одлучно рече
премиерот Радославов. „Меѓународните, трговските и политичките одговорности
кои се поврзани со град кој ја зафаќа географската положба на Цариград се
премногу големи за нација која мора секогаш да остане мала — како Бугарија. „Ќе
се бориме за една цел. Тоа е да ги прошириме нашите граници сè додека не ги
опфатат сите наши сонародници, но таа цел мора да ни биде загарантирана без
сомнение. Ако од нас се побара да се бориме сами, подготвени сме. Ако од нас се
побара да се бориме со Грција, Србија и Руманија во нов балкански сојуз на
страната на Сојузниците, нашата подготвеност останува. Но, на Сојузниците им
велиме: „Вратете ни ја српска Македонија и ќе дадеме сѐ од себе за вашата кауза“.
Радославов е во центарот на најголемата дипломатска бура што ја видел светот.
Бидејќи Бугарија го има клучот за светската војна, дипломатите на секоја Голема
сила се концентрираат тука и нивниот притисок е насочен кон него. „Бугарија е
целосно подготвена и чека да влезе во војната во моментот кога таа ќе добие
апсолутни гаранции дека со тоа ќе го добие она за што се стремат другите нации
кои се веќе ангажирани во конфликтот, имено, остварувањето на нејзините
национални идеали“, рече премиерот. „Најголемиот дел од овие аспирации лежат во
српска Македонија, која со своите 1.500.000 Бугари беше ни ветена и доделена на
крајот на Првата балканска војна. Таа е наша по право, по принцип и националност.
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Кога тројната антанта ќе не увери дека оваа територија ќе ѝ биде вратена на
Бугарија и дека ќе се реализираат нашите ситни побарувања во грчка Македонија и
на друго место, сојузниците ќе нè најдат подготвени да им се придружиме во
борбата. Но, овие гаранции мора да бидат реални и апсолутни. Но, нема да бидат
прифатени празни слова“.
„За жал, нашите аспирации не се остварливи со директна воена интервенција. Не
можеме просто да ги заземеме овие територии, сметајќи дека се наши со право.
Наместо тоа, тие мора да ни бидат отстапени во генералниот конфликт. Затоа,
искрено и отворено прифативме понуди од обете завојувани алијанси кон таа цел.
Само преговарајќи со обете страни, сметаме дека можеме да обезбедиме најдобри
гаранции за тоа што сакаме да се постигне. Од страна на Сојузниците, од нас се
побарано директно учество во војната на целата наша армија, чија моќ светот ја
знае. Од страна на Германија, Австрија и Турција, ние сме само за продолжување на
неутралноста до крајот на војната. Искрено, ова последно барање го сметаме за
одвратно. Не можеме да кажеме што носи иднината за нас. Да се отфрли во целост
со заклетва за неутралност, би било навистина неполитично. Можеби ќе се
согласиме да останеме неутрални за пократок период. Но, без оглед дали ќе
останеме неутрални или ќе се бориме, нашиот крај и нашите мотиви кои ја
регулираат нашата одлука остануваат исти. Не сме расположени да
одолговлекуваме. Бараме само да добиеме гаранции што гарантираат апсолутна
реализација на нашите национални идеали, ми се чини од суштинско значење дека
светот треба да знае што се тие.“
„Сега надвор од границите на Бугарија живеат скоро три милиони Бугари. Повеќето
од овие луѓе живеат во области кои се граничат со нашата држава и тие
претставуваат мнозинско население во овие области. Ние се стремиме да ги
обединиме во една татковина. Од овој вкупен број од три милиони Бугари кои
сакаме да ги обединиме во нашата држава, 500.000 се жители руска Бесарабија.
Уште 300.000 се наоѓаат во Руманија. Другите се во Тракија, но најголем број —
околу 1.500.000 ги населуваат српска и грчка Македонија. Таму, искрено
признаваме, почива најголемиот дел од нашите национални аспирации. Веќе имаме
над 600.000 бегалци, претежно од Србија и грчка Македонија. Впрочем, половина
од населението во Софија се состои од бегалци. Тие се наши браќа — наша крв.
Само нивно згрижување никогаш не може да биде вистинското решение на еден
олку голем проблем. Само Обединета Бугарија може да го реши тоа. Целиот народ е
снабден — подготвен како никогаш досега “.
Можно е Србија да го прифати предлогот
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НИШ, Србија. 10 август. — Можности за балкански договор со кој Бугарија би се
придружила во војната против Турција, денес стана голема, кога официјално беше
објавено дека Србија е подготвена да направи важни отстапки во полза на Бугарија.
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