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МАКЕДОНИЛ ПО ДОКУМЕНТИ ОГБ ТУРСКИТВ
ДТ>РЖАВНИ АРХИВИ
O T b ЧЕРНОРИЗЕШ> ХРАБТ>РТ>

1. НБКОЛКО думи вгрху документигБ
и
аОбнародванигк на това м%сто таќни доклади отт> аветробунгарски
дипломатически представители до вт>ншното миниси
терство на двоината монархин вт> Виена Bi>pxy борбигв на мапо кедонскит-fe бт>лгари за самостоина бт>лгарска цт>рква oтpaз^о- ватт> истинското положение на н-В1дата вт> Македониа презт>
% втората половина на миналад в%к!>. ПОКОИНИНГБ вече профеин сор-b П- Никовт>, които има тастието да ги открие вт> виенскин
д-Бржавен-b архив^^зт-БКва BI> обиснителнит-в си бележки
To кт>мт> тин важни свидетелства, че г в не сж единственигв o r b
но тон родт>; г в сж само последни no време открити и изнесени на
на б^лт> cB^Brb. И дипломатическигв представители на другигв ев
и ропеиски дг>ржави сж дбнаслли до своигв правителства вт>
г.
наи-гол^ми подробности вт>рху ц-ј&лин небивалт> размахг. на ду
ха на македонската бт>лгарш.ина да се вг>зползува on» даденито
ше т-fe ќ по фермана права, СБ които се учреди Бт>лгарската Екзар
а- xHR,-KaTo последица на четиридесетБ годишна борба на всички
ro бт>лгари отт> Ту^1ча до Ништ> и Охрид-b и ОТБ Б%ЛО море до Дуа- навт>.
рКолко в%рни сж. били наблнзденинта на чужденцигв, показ
вва самото дгржание на македонскигв бглгари, утв-Брдено вт>
ш редица други документи, измт>кнати изт> мрака на забравата не
за твт>рде отдавна, а обнародвани преди десетина години. Може
к- да се каже, че тин документи сж ci>BbpujeHO неизвестни за шид- роката бт>лгарска обш.ественостБ, особено за бт>лгаригв вт> сво
а- боднии св%тт>: само изт> наи-гол%ми библиотеки отсамг. жел%з
а- ката завеса може да се ќам"врѕт-Б rfc, и то пакт> случаќно.
то He навсвкжде е могло да бждатт> изпратени през-b време на во
в
ината, а с^тедт? воината бт>лгарскит% научни институти подт>ржат-b краќно оскждни сношеник СБ В-БНШНИИ св-ferb. Т%зи докуХи
во менти изт> турскигв дт>ржавни архиви сж драгоценни свидетелте ства откт>мт> кран на Вгзраждането, тази величава епоха на
т> наи-чисти бт>лгарски пронви. T-fe заслужаватт> да бждатт> проче
ти тени и проучени задглбочено ОТБ по-младото покол^ие, осот* бено отт> н-вкои ст>всемт> нови б"Бжанци, които, не no своа ви-'
оч на, сж. слабо запознати СБ истинското минало на собствении си
тз народт>; каквото знантт>, знантБ го главно ТБИ, както е угодно
ио на Б"влградт> и Атина, т. е. против!> интересигв на Македонин.
но А туи mo имт> е внушила комунистическа Софин е краино тенуденциозно. Вт? тил документи е ст>хранено; черно на б-Бло, какаго- во деиствително е вт>лнувало нашит% д"вди и прад%ди, ст> какне ва ynopHTOCTb сж. бранили г в бг>лгарската си народностБ Bb от
nop-b cpemy застрашителнит% посегателства на гр-Бцката царии градска патриаршин. И т"взи документи, покраи стотици друти
б- обнародвани вт> течение на десетил^тин, СА сж1дествент> пригв ност> за опознаване на нашето минало, основент> камт>к вт> сгра
ха дата на бждешето. Народна бжднина не се строи безт> врг>зка
че ст> миналото; зашото народт>тт> е непрекгсната верига e*n> мина
ед ли, днешни и ош.е неродени
но
Два сж сборницигв, за които тукг> става дума. Изданиа
се
о ка Бг>лгарската академин на наукигв, подт? заглавие: Докумени ти за бг>лгарската историа. Томг. 3-тн. Документи изг> турскиег ГБ дгржавни архиви (1564—1908). Част> 1-ва (1564-1872), Со~
% фин, 1940 год., 518 страници. ЧастБ 2-ра (18634909), Софии
ес 1942 год. 308 страници.
иИмахме В"БЗМОЖНОС^ да разгледаме пт>рвата частБ и да си
д>, вземемт> бележки по интересуватин ни вг> случан вт>прост> не именно поведението на македонскитв бт>лгари по окончателно
то извок)ване на независима бт>лгарска цгрква.
b
Тин документи Д"БЛЖИМТ> на Панчо Доревт>, които ст? твхг
ло- си е издигналт> нержкотворен-Б паметник-b Доревт> е роденг. и
р- израст>лт> вт> Битолн, тамт> завт>рши турска гимназиа, правни
с- науки следва В-Б Цариградг». О т е като сгудентт> топ често изу
а чавал!> турски л"втописи; гор%лг. orb желание да остане вт> Цаa риградт> и да се посвети на исторически проучванин относно
b нашето минало. Обстоителствата, обаче, не му позволиха това.
и Презт> време на хуриета тоќ б-fe единт> отт> представлтелит-ѕ на
бт>лгаригв вт> Македонин вт> TypcKHR парламенгБ. Bi> македонс
е- кото легално освободително движение участвуваше както всич
- ки бт>лгари емигранти orb Македонин. Б"Б високо начетент» чоо B%KI>, тихт> по нравт> и крабно лк>безент> вт> обноскигв си. Еда
накво го бол%ше за всички поробени бт>лгари. Македонин б%
а
б ожив-Бла на ст>рдцето му. Служеше и no свои начинг., сг.гласно
сг> свонта подготовка и характерг». Н%ма ст>мнение, че ЛК>6ОВБ
>з- та му icbM"b ц-влокупната бт>лгар1дина ro 6 t потикнала да из- пт>лни студентскитБ си копнежи, тpидeceтb години следт> твхо ната понва, кт>мт> кран на живота му.
а
Доревт> 6 t на два пжти вт> Цариград^ сг. научна целБ: веда нажт> презт> 1929 година, втори ПЖТБ — по застж.пничеството
- на Бт>лгарската академин на наукитв — презт> 1930 година. Пре
и гледанитв ОГБ него книжа и регистри се пазнт-b в^ една каменна сграда вт> двора на бившата Висока Порта вт> Цариград-Б.
. Това отд%ление се казва хазинеб еврак-b — ш.е рече, ст>кровит
ница на книжа. За да проникне тамт> Дорев-b е тр-вбвало да при
б-вгне до сгдеиствието на Исметт> ИНБОНК). Тамг именно не се
8 допушагБ вг.ншни лица безт> особено разрешение ОГБ МИНИСо тБрт> председателството. Следг. унгарскин ориенталистг. Д-pb
е Карагент>, Доревг се см%та за вторинт-b христнннинт>, които е
а ималт> В-БЗМОЖНОСТБ «да подиша праха на гвзи исторически
паметници.»
?
При усилент> трудт> Доревг. е >СП%ЛБ да проучи и препише
- вт> около седемдесетБ тетрадки ст> по двадесетБ страници всичи ки по-важни книжа и документи, лк>безно подпомагант? отг. чи
новницигв при отд^влението, при прегшсване и полснлване на
Н-БКОИ думи и текстове. Документитв ОГБ времето преди нача- лото на миналин в%кт> засвгат-Б само военно-административни
и
и стопански вт>проси. Немохамеданското населе^ие е наречено
е
р просто ран или рум^-милет-Б. Откгмт, началото на миналиа
р в^кг, успоредно ст> засилватигв се пронви на ОТД%ЛНИГБ ВТ>З- раждаши се христиннски народи вт> отоманската империн, се
а лвнватт> все по-често изрични обозначенин на тии народи. По
- документит-в се вижда, че турскит-fe дгржавници отт> онова вре
и ме подт> името Бт>лгарин сж. разбирали всички земи, които по- К-БСНО вл-взоха, направо или следт> народно допитване, подт> ве
ведомството на Екзархинта или вг, предвиденота по Сан1>-Стефанскин договорт> бглгарско автономно кннжество.

Материалигв е тр*вбвало да редактира проф. П. Никовт>,
Е
- коќто ги е и докладвалт> предт» Академиита. Но Никовт> почина
А презт> 1938 година. Доревт> го последва подирт» месецт> и подо- вина. Работата е тр-вбвало да поеме проф. Пеп>рт> МутафчиО
коќто сжедо напустна тон СВ%ГБ презт> време на \$обната.
(Следва)
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и МАКЕДОНИЛ ПО ДОКУМЕНТИ ОГБ ТУРСКИТ^
е
ДТ>РЖАВНИ АРХИВИ
чеOTb

ЧЕРНОРИЗЕЦТ> ХРАБ1>РТ>

(Продглжение ОТБ миналии брои)
,
Както вс-feKo чов^шко д ^ о , и Доревинтт> сборникт> има си- гурно Н€достат1>ци, вгрху които може да се спиратт> само спеx
- циалисти турколози. Но ГОЛ^МИИГБ културент> пркносв на него
Б вин трудт> стон надт> вс-feko стѕмнение. Самт> Панчо Доревт> пии ше В-Б предговора си OTI> 15 октомвриА 1935 година: «Понеже
- ние бт>лгаригк жив%хме в г ср^вдата на турската дт>ржава и BI>
а непоср-Бдств^на 6ЛИЗОСТБ ст> неќната столица, изнесени-гв тукт>
документи даватт> една нсна представа и за обшото политичес
. ко и стопанско положение на османската империи, особено в г
- европеиската ft часп>. При прелистването имт> се отдава случа^
е да се запознаемт> и ст> редица интересни схватанин и дгржавни
. идеи на много султани и висши турски сановници. За насБ поу специално изпгква ome факт-вгБ, че нашигв б а т и и д%ди сж
е показвали —за разлика отт, нови-rfe покол^нин —гол^ма тт>рпе
- ЛИВОСТБ и последователностБ при ослчшествнване на наши-rfe на- родни идеали и културни права». (ЧЗСТБ 1-еа, стр. 7 и 8). Вт,
. тил думи на Дорева звучн горестБта му пред-b дебствителнос- тБта след-b пт>рвата св-втовна во^на, но и вт> T%XI> се крие и негр
а ИНТ-Б заветт> КТ>М-Б по-младит% ПОКОЛ-БНИН: нуждата е гол%ма
н трпеливостБ и последователностБ вт> борбата.
e
Следг. т^зи на-1ожителни уводни думи, me пристжпимт*
- кгмт, разглеждане на интересуватит-в ни документи. Мимохои
ДОМ-Б me ce спремт> на три документи ОГБ времето преди султ
а танскин ферман-b ОГБ 1879 год. T t изхождатт> отт> самото турс
- ко правителство. По-натагБкт> me ce спремт> по-обстоино и
% вгрху петБ документи, произхождати отг самото население В-Б
и Македониа, за времето orb 23 февруарии 1871 год. до 12 февру
. арии 1872 год. — време на всебт>лгарски усилил за ОД-БЛОТВОо рение на формално признатигв ci> фермана ш>рковни права. До
е кументит*, които me разгледаме вг кран, спадат^ К-БМТ, ЧастБ
Втора, конто ние все ome н%маме на ржка. T t сж за тастие,
е обнародвани от-b самин Доревт> вт> едно научно списание. 1Це
^ тр^бва да се задоволимт> СБ Т-БХТ>, докато се сдобимг. ст> 4acTb
, Втора.
2. ОТНОШЕНИЕ НА ТУРСКАТА Д Б Р Ж А В А КТ>МТ>
е
е
БТ>ЛГАРСКАТА НАРОДНОСТБ

Турското царство, както се знае, 6tiue дгржава теократична. Султангт-b 6 t дт>ржаве*п> глава и сжтевременно халиф!>, духовен-b глава на правов-^рнит%. Религинта зам-вства у rfex-b народностБта. Известно е, какви пр^чки сретна дори един-b Кемалт, Атапорк-Б, вт> стремежа му да всади турско народностно
чувство ср^д!> свои-rfe еднов^рци вг. Анадола.
Ст> тон манталитетт> завоевателнит% турци преминали Дарданелит-fe и стжпили на европеиска земн презг. четиринадес^тин
в-вк-b. Тук-b Tt пгрвомг. се натгкнали на ггрци, та европеиската
частБ на дт>ржавата си нарекли Румели, страна на гт>рци, OTb poмеосБ-рум-Б — ггрци, ели ~ областБ. Румелииската областБ обхвахцала Балканскин полуостров!>, без-b Босна. Северна Ст>рбил,
> Албанин и Ггрцин. Православното пт>кт> население нарекли
е рум-Б-миллет-b — гр-Бцки народт>. Това последно обозначение
- добило строг-b служебент> характерг>, откакт> Мохамедт, 2-ри.
и следт> завладнването на ЦаригрАд-Б (1453), ст> ферманг. е прогла
> силт, гр-Бцкин цариградски патшиархг» за втора вгрховна инстанe цил, следт> себе си, за ц%лин р\шт>-миллегБ, за ц^лото правосла
- вно христиннско население. *
н
За турскит^ управници, служебно, и б Б л г а р и ^ били вклк>> чени вт> «рум-Б-миллетт>». Лишени отт> собствена Д1>ржава и цт>р
е ква, б^лгарит-Б били застрашени ОТБ П"БЛНО народностно обеза
личаване. Че гв все пак-b оц^лнватт> и презт> 18-19 в%кове, по
а
е впечатление на вгншнин св-втт>, каточели просто вт>зкрт>сват-Б
- изт> мт>ртвигв, е истинско историческо чудо, което обаче си иа ма свои обективни обнсненин.
Турскигк управници, естествено, вгпр-^ки това сж били
а
е ст>всемг. на нсно, кжде какви народи ЖИВ^НТ-Б вг. европеЅскигв
с имт> владекин, знанли сж В-Б особеностБ кои земи населнватБ
и бг.лгарит-Б. Турскит-в завоеватели сж били добре осведомени
- вг>рху разграничението на балканскигв народи ome Cb стжпва- нето при Галиполи. T t не сж могли да бждатт> заблудени и ОГБ
и обстонтелството, че вг> Македонин, HanpHMtpi>, сж господствуо вали no това време срт>бски деспоти: Вглкашинт? и сетне син!>
а му Марко вт> западна Македонин, Углешт> вт> шгоизточна, и Кон
у
а стантинг вт> земит-fe между Вардар-b, Б^ласица и Рила. Тази под%лба е станала следг» разпадане на разнородното Д>шаново
а царство, вг. пред-Блигв на което ц*ла Македонин е влизала сае foo четв-Бртт> B%K-b. Ome султант> Мурад-b 1*ви е наредилг. ст>
г. фермант> отт> 1372 г. до главнокомандуватин воискит^ вт> Бт>ла. гарин, прочутин Лалашахинт>, да превземе «бт>лгарската земн
а отт> бт>лгарскин кр*алБ Константинг» (Гшлчени М. Арифт>, Исто
- рин, Цариград-b 1785, т. 1, стр. 442 по цитатг у Иширковт> —
т Западнит-в краита на бт>лгарската 3eMfl (на френски), Лозана
- 1916 г., стр. 20).
И турски историци и пжтешественици презг. по-кт>сниг&
СТОЛ-БТИН говорнт-b опред^лено за отд-^лнит^ народи вт> Румелииската областБ. За бт>лгари вт> днешна Бт>лгарин и Македонин гoвop^т'b двамата историци Рамазанг. Заде и Ходжа Сеаде
динт>, гол-вминт-b географ-b Хаджи Калфа и безподобнинтт?
тешественикт> Евлин Челеби — всички жив%ли и писали
к 17 в-Бкг.
а
Когато пт>кт> почват-b да се пробуждагБ п>рци, ст>рби и
.. бт>лгари и да очертаватт> ст> пронвигв си границит% на своита
а народностБ, това виждаме отразено и вт> служебнит-в кнкжа на
турското правителство. Героичната борба на 6T>.irapMTt за са>
мостоина
uijpKBa сж ги наложили окончателно като отд^лна
и народност^ конто не може повече да се обозначава ст> омраз- ното Румт>-миллетт>. Вт> фермант>, ст> които цариградскит-fe 6-БЛ
- гари добиватт> разрешение вт> 1848 година да си постронтт>
а цт>рква вт> турската столица, за прт>втз ПЖТБ следг. в%кове се гои вори вече изрично за «булгарг. милитане». за бт>лгареки народ.
- Но това е само косвено признание на отд%лното негово сжице>, ствуване. Откритото му признание стана ст> фермана за учредо лване на Бт>лгарската Eкзapxи^ вт> 1870 г. Т%зи два акта белео жагБ собственото измт>кване на бт>лгарскин народт> изт> безлич
и ната раи на рум-Б-миллетт,. Пocлeдни^т-b ферманг» утв-Брдилт>
о
едно фактически сБЗдадено положение. ДесетБ години преди
това, на знаменитата великденска служба на 5 априлт> 1860 год.т
л Иларион-b Макариополски, по искане на богомолцит-fe вт> 6-БЛгарската цт>рква В-Б Цариградт>, не споменалт> името на грг>ц- жп патриархт?, а произнесБл-Б «Вснкое. епископство православ
о ких-b», деАствувалт> е, следова^елно, като вс%ки представителБ
Б на независима цт>рква. По прим-fepa на цариградскит-fc бт>лгари
н отказали се отт> naTpHapmHRTa последователно всички населе>ш ст> бг>лгари градове вт> РумелиАската областБ. Кт>м"Б това
о, време, преди фермана отт> 1870 г., се отнасетт> н^кои докумен(Следва на страница четвт>рта)
и.
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ТУРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА МАКЕДОНИН
(Продтѕлжение отв странида вгора)
ти, вт> сборника на Панчо Доревт>, часп> irbpea.
£вно е бидо за турскитБ управници, че вт> Румелин се надига за самостоен-b живот> ц-£лт> единт> народт>. Т Б слч схвашали,
че СГБ искането си за независима цт>рква тои се бори за утвт>рждение на собствената си народносгаа индивидуалностБ, което
по-нататт>кт> ш.е значи н собствена дт>ржава, та сБЗирали вт> това гстБми опасности.
Вт> едно таино окр^жно orb 4 февруарии 1861 г. до валии
Т-Б. окржжнит-fe управители и околииски началници на Видинт>;
Тулча, Кшстендил-b. Шумен^"Пловдивт>, Софин, Битодн и Скоп
ие, Великото везирство дава наставлениа какт> да се предпазе1И бт>лгаритБ от-b б\нтовнишки агитаиии. Това окржжно гла-

М

чер
д
ба
по
вт>
ха
се
то
зад
ки
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ед
си:
ли
«Говори се. че вт> повечето м-fccra на Румелин квкои подбудители me хв-Брлнтт> семето на бунта" ср~вдт> бглгаригБ (бул зен
ли
гарларжн-b ичине). Н-вма нужда д а ^ е изтвква, че ГБЗИ, които
се oopsrrb за нapoднocтb и раса вт> Европа , сж. ст>единени c~b пр
ше
други, които желаитт> да разрушап, обтественото спокоист'вие. Искрата на Т-БЗИ В%ННИН И вт>зстании вт> Европа — да пази - Богс> —- би могла да се разпростре и запали бунтБ вт> земигв ти
на султана.
ри
' За да не се даде простор-b на т%зи зломишленици, които бе
в-БЗнамт^ват-р да запалнтт? плам-Бка на бунта. тр-вбва да се от
внизвава и постл^пва предпазливо. особено кгмт? мнозинството ше.
отт> населението на Бт>лгарин (Булгаристант> ехадисининт>), хо ед
ето епростичко и наклонно на такива м и р и и лесно me ce no- би
вл
даде на в-БПроснигБ подстрекатели.
за
Шом-b забележите такива хора ст> бунтовнически
нин, веднага ги хванете и изпратете вт> Цариград-b; да внимавате повече отт> ВСБКО време да осигурите благоденствието, живота и имота на населението: вземете всички м%рки да вт>звт>р та
бе
нете спокоиствието и дов-врието на населението.
кр
Но и за безпжтнигв и размирнически декнин на горепоме
натит-fe хора тр-вбва да имате на рж.це силни доказателства и то^
затова да не безпокоите частнитв хора и пжтувашигѕ no тт>рло
говин. (4acTb 1-ва. документи. номерт? 701. стр. 394-395).
ти
Ст> окржжно от-b 12 маи 1861 год. до валиигв вт> Русе. Ви- ва
'дин-b. Ниш-b. Битолн и Одринт> и до мготесарифитв вт> Софиѕ. пр
ПЛОВДИВ-Б и Сливен-b турското правителство се опитва да поту' кр
ши всенароднич устрем-b кт?мт> самостоина цд>рква. като иска Го
22. приспи ОБлгаригБ чрез-b СБВсемт» незначителнитв отстлшки на
на цариградската патриаршил вт> онн момент-b. Турското прави
телство смт,та. че бБлгарит-в може да б;*аатт? доволни и ст?
тин отстжпки. та б^лгарскигБ пгрвенци да се занимавали вече не
р
само-Cb своиттѕ работн.
слн
Това окрд\жно гласи:
от
«Стелл? полученигв сведенин констатирано било. че понас ma
TORureM'b Н'БКОИ гврговци и коджабашии вг. Бглгарик сж се на то
м'Бсвали в г религиозни работи и ставали причина да се раз- ва,
строиред"оТ'Б и спокоиствието.
ми
За излиЈпно ечитаме да Ви сБОбтаваме. че поданицигв на M
доржавата. orb каквато категорин да сж, сж ДЛ-БЖНИ да се зани до
мават-b cb собствеЕшта си работа и да не СМ-БНГБ да вт>ршат"о нтз но
ша изв1,н1> ГБХКИГБ обнзаности. а ако Н-БКОИ посмтзе да вт?рши OT
противното. влас-rbTa е длтзжна да го накаже. Освент> това ре- та
ЛИГИОЗНИТ-Б д-вла СА еднн. а тгрговски-гв — Други и н-в.матБ ни ли
ж
mo обгдо помежду си». (Ч„ 1. 716-407).
3o
Разбира cev касаело се е не за дт^ло на «Н-БКОИ ттврговци и
коджабашии.-». ими на ц5л'о един-b народ^. СБзрнваш^ вт? непо me
силка борба за кезависим'Б цт>рковент> и д^ржавент> живот-b. ца
Скоро турското правителство е тр"Бовало да се занимае и cbн
в-bnpoca за свздаване на единт> бт>лгарски учебен-b комитет-b,
«които да се ГРИЖИ за напред^ка и просвтѕтното ДБЛО ВТ> БТ?Л- К
гарин». Cb нарочно писмо е било. поискано мнението на скопс да
кин валин. Ето този документт?:
До скопскин вaли^до
Получи се едно занвление. ст> ко.ето се моли да се образува. от
при известни условин. единг научент> комитетт?. които да се
<
. грижи за капред'Бка на просвѕтното ХБЛО BI> Б bлгapи^. Следт> ш
разм-вна на писма с"о министерството на народното просвтЧте- к
ние. последиото отговоррг. че ТБИ като просителит-в искат^ да к
ш
псставѕт-b всичг<и училита В-Б Бглгарин noxb ведомсгвото на
едно специално управление. то по сѕздаването на исканид ко- ни
митетт? и по другигв в-bnpocH т ^ л о да се напрази потр-вбното, ца
след-b като се получат-b надлежнигБ сведенин ОТБ разни мтѕста, и
от-b които да се види. дали ст>здаването на единт> подобент> ко к
н
митетт> би бил"в отт> полза.
За да имате нска представа за това занвление, изпраша ви т
ce rv-K-b приложено Б-Б преводт>. за да го проучите и дадете нс- г
но и категорично вашето просв%тено мнение. По с ж т и н вт>п- то
б
pocb ce писа и до други надлежни M-fecra. (Ч. 1. 780-461). Писмо
TO e огв 3 септемврии 1867 год.
ж
Тт^зи три документи ст>всемт> нсно изразнватт> знанинта на
турското правителство за разпространението на бглгарската с
народносп> на Балкана. Последвалитв актове на сжтото зак- ш
ржглЈггБ едно историческо развитне: из-b б^зформената сива ц
ран и рум-Б-милет-Б израстна и се утв^рдн бт>лгарскинтг народт? в
с
неговит-fe етнографски граници.
д
(Следва)
Г
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ОС МАКВДОНИ9 ПО ДОКУМЕНТИ OTb ТУРСКИТБ

Д1>РЖАВНИ АРХИВИ

.
ОП> ЧЕРНОРИЗШТ> ХРАБ1>РТ>
а
(Прод-гѕджекае ort> минадни брои)
X Б1>ЛГАРСКИ НАРОДЕ1П> СТ»БОРТ
.
НА 1871 ГОДИНА
н
Точно €то и скем1> години след-b
зовт> на
Отца
Паисии
кт>м>
бктгаритБ
да
се
опомнагг»
и
«да не ce B.ia4arb
no
чужда
политика»,
и
е
и neTb години огг.
пч>рвото оиред%лено и насто8телно искаке за в.1адика бг>лгарин>, това на скопнни, великинт-b везир^ Али паша вржчи на
И бтх!гарскит% представитеди вт> Цариград1> на 28 фев{
1870 годик^. фермакгк сч> коќто с^ учредава автономаа
ска ц>рква подт> име Б-ктгарска Екзархиа. Турското правител> ство се е нам%сило &т> разпрата между грт>цката пагриаршин и
с бг>лгаригБ. поради краината кеотст^пчивоств на патриаршина таг както и за да има иодт> csoft надзорт> и ио-нататч>шното ра •$
О витие на вг>дроса.
Ќ
Всвки може да си представи, какво ликуване е блеснало Bb
и
и очит^ на они» трима б'1>лгари, предопред%лени да 4y«rb пг>рви
о- такава блага веств. He е МАЧНО да поч\вств\ваме и сега онан
- витна на нан-С1>кровена раДоств конто е зал%ла ц%ч1окуината
а
призната сг> фермана Bb етнографскит-в ќ граниди.
ч Me може да ни б^де неиокнтно и чувството на наи-искрена
а благодаркостБ-на тогаваишиг% бкчгари
турското правио телство за едикв деиствително справедлив^ актг>, c b коитч!
а 6'вха сломени веригигв ка петстотинв годишент.
ж гр'1>цки гнетт>. И б"ичгарскинтт> народ b не е
да даде
а тѓ,ржествен^ изразтѕ ка тази благодарноств чрезт> свои .
но избрани представители.
Веднага следт> добиване на фермана, Bb сБгласие сг> Виеов
Ј ката Порта, бил!> cbCTaeenb вт> Цариградг> привр^менен-b cvif.cbBerb за унравлението на Екзархинта, д© избиране на
а
- 3apxt>, от^ петима владици, начело Cb знаменитиа Н.1арионг>
и Макариополски, и десетв мирнни. Тон ci>Berb e тр^бвадо- да и-з- работи проектоустав^ за управленнето на Екзархиата. за да
б
после разгледант> и прнегг> от-b народен1>
е
приклѓочил^ работата си ка 27 септемвриќ 1870 година и
»
покани всички епархии да изберагг, и изпратнт!> свои предста
у вители на ct>6opa.
Ome презт> ануарии 1871 год. заприиждали отг> епархиит^
р
а представителиг% на б"К1гарскиа народ!.. На 23 февруари^ с^>вс
бил-b тгржестеено открии>, при участие на петдесетв ду
ши: тридесетб и men» души от^ епархиит% и членовег^ на временнин CM'feceH'b cbBerb. Ha cb6opa сж били представени cb
свои лица: Пловдивг, Софин, Т^рново, Кк>стеидил1>, Сидистра, Сливен^, Враца, Русе, Врана, Шуменг>% Самоковх Ј\о- веч-b, Стара-Загора, Bypracb, Видинг, Ниил., Пирот-b, Вранн,
» Берковица, Одрин^. OTI> Максдонии сл^ били представени гра> довет%: Скоп^е - иконом1> nont> Георги, Ст. Костовг» и СимеКонстантинг. II. Шулевг»; Струмица - онг> Г. Груевг.; Велест>
е
Тодор-b Илиевт> Тилков^, Битолн
Тодор1> Ив y
no-K"bCHo старозагорски митроплип.; Водет>
Г. х. Гого; Ох- рид!> — Михаилт» К. Манчев^; Неврокот>
Коста Сарафовт>.
- Имало лредставители OTI> епархии BI> Тракин и Македонин, неи предвидени изрично R-b фермана, та вг. ct>6opa с л станали дтчта ги разискваниа. Известна е упоритос^та на Кусева, Koftro заао ви>1Т>; «Ci> какво право вие me откажете да ни приемете тукт»?
а
He сме ли ние толкова б^ччгари, колкото и вие?» Т% билц на- краи приети, след-b памНсата на Кр1.стевнч1>% и така било спасе
н но единството, нротнв^ силетнит^ на нт-.кои н'1»ишни фактори.
н За председателв на ст>бора бил b пзбран b Илариот> Макари >Ко иолски.
вг> актт. на бт>лгарскин народет» ci»6opb e едшп. благон дарствен1> адрест> до великин в*. ир t> Адрес1>тт. гласи дословно
и«Лист1> за писаие на прошении.
Два гроша.
Ниско иоклонно излагаме
ч
l>oi"b да пазн па халифскич престолт- пашиип. справед>
К лив1. и me.Tbp'b 1>лагодетел1>, наиши-ц. Падишам., коЛто е жиК вотч> и снгурмосп» за н. rt,, както и Ваше Височество, милостин вин ли Садразамит> > на впсочаГтшм му nocrb
а
Orb славпин деш. па тастливото нзкачнанс на престола tia
а- Негово Величестно Госиодарм се нзеииаха сума милости и бла>годеииин надл» всНки K:iacb o n . Bhpmnh иоданици. KbMb ироио
а BeMHT'h oTb Негово Величество благи цели и султамски мислн
и за шастиего и добрувапето па неговит^ подапнци нисип» и
- справедлинч> актт. заслужава да бл\,че наречент. спсчелениит».
е сb Ваше ходатанство и иокровителство и дареиинп» на б
a кии пародт> Височаишт» фермат»^ които Ваше Височестно
^ говолихте да нзде^ствувате.
Издаването на султапскин ферман-h потоли вси роби
а
мало и голт^мо OT'b цвлии втлрмоиодапическн народч» HI pa*
ДОСТЈ» и гордоств. Исно е^ че до кра« на жнвота сн ме me
демт» Bb ci.croHune да изплати.мт. нашата прнзнателноси.; деНОНОЈЦИО украсиваме нашата реч1» ci. благодарствени молитни
за нашин Владетел1>. Мо този случаи милото демние па Ваше
Височество депопопшо
духовно и физически
пи освежава
Hue ce горд-heMi. cb това благоденмно вснчкн-н по нстзкактнч.
п а ч и т . изказваме нашата p<uocTt>.
Вт> допитиение кт>м»> тази обтонародна радости ччча п>.к(.
взехте сч>гласието на Н, В. Султана да бл\Д;т.
Hb3b осмона
на Височаишии ф е р м а т .
сникапи иредстанители на населеннето o r b околиит-h, копто се намиратт> иодч. д у х о в и о т недом
гтво на 1-"кзархи»та. Бкчгарското населенне отт. нс1>ка ок-олии н
на селата к»>мт. Tt.x'b ce сч.бра ua ст.отнетнит^ мФста, iiaft-nauред!> отправи топли молитнн кч.мт. Всеиишнии да б * д а п , н1^ч
ми жинот!>тт» и славата па Негово Величество, както. и да ироД1ожи здравето н тастието на Ваше Височество; взехме ст> себе си cbCTaBeiinrh и нодпечатанитФ» on» населениечч* иктиомо1ции н ние, покорлит^ чада, ириетигнахме »'b славната столииа
и си позволнваме да изкажемт» шипата радосп,. Вт> този и всич
ки други случаи важи Вашата ноли и запов^Д!..
15 Ѕил-хидже 1287
(Следватт» 28 нечати): Пкомомт, Петре, Икономг Папа Аио
столт^ Иконом1> nom> Гсорги, Папасл> Тодорч», 11ордан1», Лимитраки, Хаджи Господшп», Господинкии-и Г. 1., Хаджи Man»1
Стоинт>, Христо Стоиловг», X, х. Гкфович-b, Стефанч» Стефановз>? Иорги Грук>, Марко Балабачовт., В, Христов^, М. Манчевг», Тодорт> Кусевг., Коста Петгр-b Даскаловт», Сава Доброплодни, Добри Чинтуловг., Петг>рт> Ангеловт>, К^нчо Кесаревт»,
Иорги Гочо, Христо Димитри, Мирчо Павловг., Симон^ Геор(Следва на страница четвт>рта)

ПОМНЕТЕ! ТИТОВИЛП (ЉРБО-КОМУНИЗШ ИСКА ДА ЗАТРИЕ БШАР1ЦИНАТА1Љ МАКЕДОННВ

ТУ РСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА MAKEflGHKfl
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Т
ги Груев-b, Коста Здраввг» (Ч. 1. 797 — 475-476).
С-Ббор-bT-b, следт> като привтзршилг, работата си на 14 маи Н
о
и вржчил-b на великин везирг. лзработенин уставт^ на Бт>лгарската Екзархин, отправил-b молба до
да позволи на cb- з
бора да избере екзархт>т преди да се разотиде. Али паша протакалт> позволението. Сгборт>ттз се закрил-b на 24 голии, пред- л
ставителит-fe се вт>рнали по епархиит-в си. За нетастие, на 25 ав м
гусп> Али паша се поминал-b та разрешението за изборт, на ек М
зархг. било дадено отт> неговии приемник-b една годкна по-кгс И
но. Избран-b билг, както се знае, Антимт> Видински, които при г
стигнал-b на 17 мартг 1872 година вт> Цариградг, посретнат-b н
всички подобавати почести отт> турскигв власти при безн
граничното ликуване на бглгаригв вг, Цариград-в. ПЖТБТБ му
ч
презт> б^лгарската з«мл за турската столица бил-b истинско н
царствено шедствие на избран-b ОГБ
народ-b духовен-b нан
чалникт?.
н
(Следва)
ч
(Продт>лжение оп> сграница втора)

ГѓШШЈ
Tribune ~ Maadetiiw Tribune
of the M. P. O. of the U. S. A. and t ANADA

Address: 107 SOUTH CAPITOL AVBL, INDIANAPOLIS 25, IND

PHONE PLAZA 2157

ОРГАНТ> HA M. П. O. BT> C A. 1ЦАТИ И КАНАДА

20 НОЕМВРИИ 1952 ГОДИНА 26. БРОИ 1,344Entered as Second Class Matter, February 11, 1927, at the Post Office at Indianapolis, hut, Under the act of March 3, 1879 VOLUME 26, NUMBER 1344 NOVEMBER 20, 1952

МАКЕДОНШ1 ПО ДОКУМЕНТИ ОТТ> ТУРСКИТБ
ДТ>РЖАВНИ АРХИВИ

—
.

ОТБ ЧЕРНОРИЗЕЦТ> ХРАБТ>РТ»
(Продтзджение оп> миналин брои)

а
у
а
^
-

4. ЗАСТЖПНИЧЕСТВО НА КРИВОРБЧКА ПАЛАНКА ЗА ЗАТОЧЕИИ БТ>ЛГАР€КИ ВЛАДИЦИ

-

а.

Б

е
и
%.
н
а
а
fe
з
н.
о
Б
eе
н
Б
Б
и>
>
1
>
1
Б
I
и
.,
и
.,
лу
1
г-

а
еи
а
о-

а

ео
и
иа
о
в
а
е
и

О

-

а

н
о
ае
^
а
р
а
Б

I>

п.
о
у-

а
>.

оо
а
е
зут
Б

аБ
>.
ме
а-

н
>
ре
на
а
о
та
му
ае-

Цариградската патриаршил, изц^до орхдие на грг>цкигв
националистични иктереси, вг>зспирада десетил%тин наредт>
всебт>лгарскиа устрем-Б К1>нт> самостоина цд>рква. Ти и сега раз
движила ц-влата си машинерин^ за да унитожи издадениа ферман-Б за учредаване на Екзархинта. Патриаршинта искала вт>
отчанѕгБ нап-БНт> просто да зав-Брти кол%дото назад-Б. До какизпитани хитрости е приб^гнала, какви сплетан е пуснала
ХОД-Б, за да постигне тази свон целБ7 би било имтересно да
се припомни, но то би ни отвело твт>рде далеч-Б вг бележкигв
ни по обнародванигБ ОТБ ДоревгБ документи.
1Де тр-вбва да споменемг. само случа» ст> заточението на
бг>лгарскитв владици през-Б ннуарии 1872 год., понеже ГБКМО
до това ст>битие се отнасн една молба на населението на Кривор-вчка Паланка.
В-Б борбата си СБ б-Блгариг^ патриаршинта не веднг>ж-Б е
усп%вала да изпрата на заточение видни духовни и СВ^БТСКИ
лица, или да ИМ-Б наложи други ограниченин^ само и само да
провали напт>дно или поне да отсрочи за Д"БЛГО правилнотх)
разрешение на бг>лгарскин т>рковен-Б вгпросБ. IlaTpaapmHRTa
е искала ОГБ Портата да не допустне бт>лгарски владици да жи
В^НТ-Б В-Б Цариград-Б. И когато това не и се удало, изтрггнала
ОГБ ГБХ-Б писмено обетание чрезг> Портата да не служатг. вг>
б-Бдгарската ц-Брква вт> Цариград-Б, докато не се реши в-bnpoСБГБ. Турското правителство имт> позволило обаче да жив%нтт> В-Б квартала ОртакБОи. Оттам-Б т-fe отивали BI> б-Блгарсќата
черква вт> Фенер-Б, като обикновени богомолци.
Добре, но формално бт>лгарскинтт> цгрковен-Б ei>npoct
бил-b разрешент> СБ фермана, б-Блгарскинт-Б народен-Б ст>борт>
билт> свикан-Б^ заседавал-Б и изработил-Б устав-Б зз. управлението на Екзархинта, а великденскитБ праздници през-Б 1871 г. е
тр%бвало все о т е да минат-Б без-Б архиереиска служба. Така не
могло да прод-Блжи. KI>MT> кран на сж.тата година цариградсКИГБ б-Блгари, гол-вма частБ ОГБ КОИТО гурбетчии ОГБ Македомин, намислили да ПОСТЖПН-ГБ така, че владицит-в да служатт>
В-Б ц-Брква, без!> да може да имт> се вм%ни BI> вина, че сж нарушили писменото си обетание пред-Б Портата. Вг> началото на
1872 г. вг> ОртакБоА ЖИВ-БЛИ Иларионт> Макарис полски Панаретл> Пловдивски и Иларионт> Ловчански.
Ето какво се случило В-Б навечерието на Богоивление в^>
1872 година:
. Петдесетина души бт>лгари еснафи чисто и просто задигна
ли тримата владици отт> квартала ОртакБОи и ги довели на една кола В-Б б-Блгарската черква вт> Фенерт>. TVKI> на(ГБбранигБ
б-Блгари настонтелно поискали ОГБ владицит^ аа служат-Б на
следнин денБ, Богонвление, 6 ннуарии 1872 год, В-Б ц-Брквата.
T t ce с-БРласили <шодт> народент> натиск-b». Тр-вбвало все пак-Б
да искагБ разрешение ОГБ патриаршинта. Три пжти било искано, три пжти било отказано. Тогава ГБ служили В-Б цт>рквата и
без-Б разрешение. Това вб%сило патриарха и гБрцигв. На 15
ннуарии патриарха свикал-Б ГОЛ-БМ-Б СБбор-Б ОГБ духовки и c e t
тски лица. Владициттз ПанарегБ Пдовдивски и Иларионт> Ловчански били низв-Бргнати, а Иларион-Б Макариополски. билт>
о т е по-тежко наказан-Б — билт> отл^чен-Б. Сжтевременно било поискано ОТБ Високата Порта отстранение на владицигв
ОГБ Цариград-Б. Турското правителство, за да се покаже безпристрастно между дветв страни, удовлетворило това искане,
и тримата бглгарски владици били заточени вт> Измир-b. Но
турското правителство не е могло да изм%ни усвоената вече
политика. О т е на другин денБ TO e СБО6ШИЛО на патриарха, че
тои тр%бва да приеме фермана безт> изм%нени;ч, вт> противеЛ>
случаи тои me ce прилага безт> СБГласие на патриарха. Настжпили наи-решителни моменти^по од-влотворението на ферма^а.
Заточението на б-Блгарскитв владици предизвикалг. краино огорчение ер-Бдт> бт>лгарскин народг. Освен-Б, че цариградскитв б-Блгари деиствувалн упорито за освобождението на свои
ГБ духовни водачи, и ОГБ провинцинта се отправилн многобробни молби до турското правителство да позволи на народНИТ-Б пастири да вт>ршагБ народополезната си деиностБ. Точно
вт> тоа дух-Б е и молбата на населението ОГБ Кривор^чна Палан
ка. Докато другигв прошенин ОГБ разнитв македонски градове с ^ били сБчинени на арабски и сж преведени по вт>зможНОСТБ вт> сжтил ГБржествен-Б СТИЛ-Б на б-Блгарски молбата на
паланчани е била написана на бт>лгарски. доста сносент* за онова време. Предаваме н точно, както е обнародвана ОГБ Панчо
Доревт>, ст> изклшчение на липсватигБ две разновидности на
буквата «И».
Ето молбата на Кривор^чка Паланка:
«До Великин Везир-Б
Ваше Височество,
Като Б-Блгаре, кои правимт? ЧНСТБ ОГБ Скопската епархин,
ние до.туподписанит-в ниж^иши и в^рни царски поданици ОТБ
Егри-дере Паланкж., казали сме го веке не един-Б П^ТБ, H V ( H O )
н^колко пж.ти, и ст> разни прошенин> даже и пред!> наи-страшнигв и грозни заплашванин и затвори отт> страна на гр-Бцки
Владикж Паисин, ув^Брени сме и ув-врнваме царското нравителство, че не познаваме (признаваме) гргцкн патриарханн. а напротив-Б на основание на издадении високославнин ферман-Б
императорскии, които прави родната наша черква независима.
нин о^^познавали и познаваме за единственин своин законнн
Ш>рковнж. властБ припознатиитт> СБ имп^раторско ираде привр^меннии бгагарсмош сБб(5рт> вг. лицето на известнигв Ви
Б"Блѓарски владици. В"Б силата следователно на имп^раторскии
ферман-Б като сме пригр-Бниди сг»гласно ст> цариградскигв Бг>лгаре вл>зобновението на черковната си независимостБ^ ние сме
били и сме всвкога и вт> всичко СГБГЛЗСНИ СБ TBXT> И СТ> нашитв
свнтеноначнлници вт> водение на Д-БЛОТО ПО черковниб вт>П'
рост>. С^гласни В-Б протестуванинта срету спогодбжгдч на
гр-Бцкжтж патриаршил, кон СБ последни^ си проекгБ искаше
СБВСБЛГБ да уничтожи царскиќ фермант?, ние твт>рде благодарни останахме ОГБ ПОСТЖПКЖ.ТЖ на нашигв владици, и cb настоздето си trfeata ocetin> да ви ув^риигБ, че служемието имт> не е
д-bno чжггно на н%колцина Бт>лгаре вт> Цариград!» . нт> че то е
желанието на цтѕлг. Бглгарскиб народ-u Но при радостната нн
тжзи в%€гп> за служението, ст> кое мислѕхме, че вт>прост>п> a t
окончателно вене р^ошва, длт>бока скрт>бБ м тлжко желание
прБобладава ст>рдцата ва всичкото тукт> Бт>лгарско населенне»
когато са научи, че сдужившит-fc no народмо жедание вт> цармг
радската Бглгарскж черквж трима владици сж излроводенн на
заточение.
За това всепокорно модимт> Ваше Височество да благоводите да о6т>рнете милостиво мждрото си внимание камт> мжчното наше положение и протакане ва вглроса да сп поврБдатБ
(Сдедва на страница четвљрта)

ТУРСКИ ДОКУМЕНТИ ^А МАКЕДОНИП
(Продг^женнг on» страница пгрва)
народнигв ни пастири отт> заточеие и да си оставнт-b свободни
да упражнаватт» цтЈрковнит^ си ддтхжности като отлгвните отт>
претенциит^ на Гр^цкдчтж. патриаршин, на коато отт> мандрлчтж ние вече не сме и не можемг. да бждем-ц за което ц^лт> Бл
(т>гарскиЅ) народт> ше бдагославн имато на Н. И. В. милостиГосподарБ и me дт^лжи на В. В, в^чнн признателност^
Като оста(в)аме пг>лни ст> над^вжди на В. В. за
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и покорни Ваши слуги.
(печатт>) Паланечка Бт>лгарска церковна облдина.
1872, февруарнќ 5-н, Егри-дере Паланка
(Следват-b подписи): Герасимт> Димитровг., Апостолг. Нк- р
ц много други печати и подписи, Н*БКОИ ОТ г.които И на
грт>цки.ѕ> (Ч. 1 800 — 478).
к
Молбата говори сама за себе си. Така сж мислили всички п
.
бглгари тогава, сплтени в-b едно сд»рдце1 в^ една душа. Но д
молбата е и свидетелство за ЛОШИГБ сношенин между Цариградг. и провинциата. Когато паланчани С1>чинивали свонта
и молба | загрижени за сждбата на своит^ владици, последнит-fe
^ сж. бнли вече освободени, вт^рнати вг. Цариград^, отдадени на
д. лароднлгБ работн ci> ome по-гол^мт> жарг.!
н
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МАКЕДОНИН ПО ДОКУМЕНТИ ОГБ ТУРСКИТ^
ДТ>РЖАВНИ АРХИВИ
ОГБ ЧЕРНОРИЗЕЦТ> ХРАБТ>РТ>
(Продт>лжение o r b миналин брои)
5. БЛАГОДАРНОСТВ НА МАКЕДОН^ ЗА ФЕРМАНА И
МОЛБА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ
.

Освент> чрезт> своигв представители на наpoдни^ ст>борг>
r jb Цариградг», много македонски градове сѕ^ изказали благодapнocтb KbMT> турското празителство вг, нарочни занвленин,
които с;к.1цевременно искатт, нacтo^тeлнo да се приложи чл.
s
n десети отт> фермана. Налага се да прииомнимг. това Tbri важно
k постановление.
l
Според^ члент> десети, пoдb ведомството на Б^лгарската
l
Екзархин BviH3arb направо: епариит-fe Русенска, Силистренска,
- Шуменска^ Тт^рновска, Софииска, Ловчанска, Видинска, Пиротс
o ка, Нишка, Кмстендилска, Самоковска, Велешка и Варненска
(6e3b градт> Варна и н"Бкои села). Сливенскинтг> санджак^
e
Пловдибската епархиѕ (ст> известни ограниченин). Твт>рде важ
y но е, че Нишка и Пиротска епархии с ^ били вклк>чени кт>мт>
r Екзархинта като безспорно населсни cb бглгари. Че това е биareло така, се вижда отт> редица документи вг> сборника на ДоpOBb, OT'b.TVpCKH

И CP"b6CKH H3TO4HHKb, BbpxV КОИТО ЗаСЛУЖа-

ва да се спремг. ДОПАТИ. Споредт> тон членг. обаче^ подт> ведомството
на Екзархилта влиза направо и сг>рдцевината на Ма- кедонич - Велешката епархим. Болката на бглгаритт^ вг. друof гит% македонски епархии е била остра и понатна. Т"Б не СЈ^ биofли вклшчени поради голтѕмата ст^протива на патриаршинта и
t по чисто вл^трешно-иолитичсски смт>тки на турското иравителe
h ство. а не че последното не е знаело т1-,хнинтг. народностен^
d стзставг.. Ткзи спархии не били оставени безт> надежда. Втораo та Macrb на член'в десоти гласи: «Освен-b изброенит^ пб-горе и
e иоименувани м"Бста ше се ^гoзвoл^вa да се нодчиниватт> на Бт>л
т
o
гарската EK3apxnfl no духовнит+5 си дт>ла и на всички онии м-fcc
та, жителит+^ на които, всичкитк или ионе двет-h имг> третини,
би поискали това, стига да се докаже деиствителност^та на искането
им b; понеже, както се рече, това me става no желанието
r
l и cbmacvieTo на ВСИЧКИТ-Б жители, или ионе на дветв имт> треn тини, то ако Н"БКОИ по тон поводт> би се опитвалт> да произвеж
s да нвкакт>вг> раздорт> между жителиттз, тои me ce привлича
e
OTroBopHOCTb и јде се наказва cnopeab законигв.»
t
За приложение на това т^к.мо постановление се отнасип>

следвашит^Б молби.
e
Солунскит-fe бт>лгари сж отправили следната молба:
.
«Скромно и в%рноподанно занвление оп> живвеетигв Bb
s
d Солунт> сиромаси на старин (кадеми) 6т>лгарски народт>.
До Негово Височество Садразамина,
Ц"Блото население и в-врнит-fe иоданнци жив1>ехме спокоиg но и сигурно Bb ubpKOBHO-религиозно и друти отношенин, Bb
n сг.гласие и принтелства като сг>народници ц чов^ци. Догдето
езикт>тт> ни се в^рти, ние иче oтIlpaв^мe молитви за живота и
d благоденствието на Н. В. Султана, благодарности за неговит-fe
- непрестанни усилил за благоустроиството и напредг>ка на страr ната.
s
Ст> славнии султански фермант> отт, 7 зил-хидже 1286 (26
r февр. 1870 г.) се тури краќ на споровегв, които 6txa изникнали оп> H'fcKoe време насамт> — против!> горната блага ueлb —
n между патриаршилта и наст> бт>лгаригв отт> православна ввра.
e ^внo е и се признава, че всички православни или наи-малко
d две трети отг. rfexb, иската да бж.датг> подг ведомството на
Бглгарската Екзархин.
Ние скромнитв раби фактически сме orb в-врата на 6b.iI гарскил Јшрод-b и не признаваме никак-b изпратенит-fe orb гргц
a ката патриаршил епископи; но днест> Bb Солунт>. вт> 1л>рквата
s Свети Хараламби, бидоха ст>брани двата народа и презт> време
l на цт>рковната служба гр'Бцкинтт> епископт> изказа едно послаo ние отт, грт>цката патриаршин сг. C'bдbpжaниe, че които се сноt шава Cb бт>лгари и признава изпратенит-в отт> Б^тгарската Екe зархии днкони ? епископи и учители, ш.е б^дагт> прокт>лнати и
s B'fepCKM афоресани. Oб^в^вaнeтo на това Н-БШ.О презт> време на
- службата, T o c n ^ b да пази, можеше да стане причина за CMVTI>,
e но покорниѓв бт>лгарски раби веднага се разотидохме. Т^зи
недостобни деннин на патриаршиата npoTHBb Царското ираде
не могатт> да се см"Бтнатт> за справедливи; по-нататт>кт> ние всиЧКИТ-Б 1де доставимт> единт> махзарт> до Н. В. Султана' сега извест-нваме на Ваше Височество, ct> ума на Платона, и молиме да
> благоволите да направите потр^бното; saHBfleaMe, че ние сме
подведомствени на Екзархинта и не признаваме никакт> патриаршинта. Вт> всвки случаќ важи Вашата запов%дт>.
о
13 зил-хидже 1288 — 22 февруарии 1872 година.
и
(Печати и подписи): Бтзлгарска цгрковна обтина вт> Соолун-b; Ташо И6вант>, Михаилт» Г. Димевг, Насти Ивановт>, Анас
о таст> Стонновг, С. К. Салганджиевт>, Ставри Шумковт> и много
- други подписи на грт>цки» (Ч. 1. 803—481).

а
', Бт>лгаригБ orb, Пелагонидската елархин> ст> заѕвле^ие o r b
> САшата дага, ст>обшаватт> че 6т>лгаригБ жители на градовегв
а
Битолн, Прилепт> и ОКОЛИИГБ желалтт> да минап> подт> духовно
е
то ведомство на Екзархинта. Ето дословно т^хната молба:
а
е
«До СТЛЧПКИТБ на Негово Височество Великии Везирт>
а
Прочетохме вт> вестницигв радостни-rfe новини за Вашата
до временнил б^1гарски сз>ветг., ст> които вт>звестмва
те^ че свешенит% постановленин на обнвенин вече височаиши
$ фермант> т ^ и да бждатт> приложени и че правилникт>тт>, които билт> представент> на Високата Порта се разисквалг> и ил^л^
да бжде потвт>рдент>, че се дало позволение за избирането на
екзархт> — изобгцо, че нашигв владици били пристигнали и
добре приети вт> Цариградт>.
»
Ц^лин си животт> да изразходваме, пакт> не можемт> да изгсажемт> нито една хилнда orb нашата признателносп> на Ваше
Височество кт>мт> нашил народт*. Денемт> и ношемт> стари и мла
ди се молимт» на Бога да закрили славата на Негово Величество до свт>ршека на св-kra и да дари на Васт> дт>лт>п> животт>.
р.
He можемт> да H3pa3HMb свонта си радоси>; доволни сме
е orb всички в%рски деинин на нашигв Аерарси вт^ Цариград1> и
- се осм^лѕваме да напишемт> това благодарствено писмо за не- престаннигв благоделнин на Негово Величество кт>мт> наст>. Вт>
и ВСБКИ случаќ важи Вашинтт> фермант>.

e
(печат-b и подписи): Храмт> Света Нед-вли 1868 г., Понт>
- Ставре. Ени Махале, Баирт> Махале, Драгорт> Махале; стд^лни
еснафи; селата — ст> означение по колко семеиства и ^
! има ВСБКО едво». (Ч. 1. 804 — 481-481).
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MAKEДOHИ^ ПО ДОКУМЕНТИ OTb ТУРСКИТБ
АРХИВИ
ОГБ ЧЕРНОРИЗЕЦТ> ХРАБТ>РТ>
(Продт>джение отт> миналин брои)

Ето излвлението на скопѕши
«До славнитв и шастливи стж.пки на Негово Височество
е Великин Везирт>
Ние христиннигв излагаме:
Ние, христиннигБ раби. занвѕшаме на Ваше Височество, че
а Ц-БЛИЛП> бт>лгарски народт> моди да се приложап, славнигБ лос
- тан<№ленин ка члент, 10 оп> издаденил на 8 зил-хидже 1286 г.
(11 мартт> 1870) султански свешент> фермаш^ Вие сте одезпот
в колвани стотина хилнди ш&ти^ ст> много обш.и махзари.
Ние ие знаемт> какт> да изкажемт> нашата олагодарностк,
о
е загдето ст>живихте неотдавна бглгарскин вт>прост> (бу меселеи
а --булгарие менеден ехин) и за много благодеанин, които изсии пахте така великодушно вт>рху нао>.
о
И да жив*емт> по хилада години, ние не мож^мт> да изпла- тим!> нито едно на сто хиллди отт> нашата благодарносп> за
н царската МИЛОСТБ КТ>МТ> христиѕшигБ бт>лгари, коѕгго разреши
ц ст> славнин фермаш> бтхлгарскин вт>«рост>. Н-вма mo да казваме.
т освент> да изразимт, нашата HeMOiub no този случаќ, като денои
МОШ.НО молиме Всевишнин да пази и закрили нашин справедБ
и ливт> Падишахт> и благодетел^
Khwh толкова благоденниа orb Ваша страна народг.тт> ви
моли да благоволите да се приложи члент> десети на Високин
- ферман-b за Бт>лгарската Екзархин и cb това наново да ни обла
- годетелствувате. И затова се осм-влнваме да представимг на
в
Ваше Височество тон ни махзарт>. Вг вс%ки случаи запов*двта
- е на Ваше Височество.
3 зил-хидже 1288—12 февруарии 1872
у Бт>лгарското население на Скоп&е (Ускк»6 ехалиќ-булгарани).»
Следват-b печати на еснафи, махали и видни лица (Ч. 1.
и
ххппж пжм
- 805—482)
Вт> ТБЗИ три молби е изразена волнта на ц-вла Македонин,
о:
а невклк)чена направо подт> ведомството на Екархинта, да блде
приобшена кт>мг, последната, Предстонла нова борба на макеа донската бгагартина. Но тн е притежавала вече опитт> и умеи ние, та ст> т в г р д о с ^ и тактт> е постигнала тази заветна мечта.
а,
а
6. НАРОДНО ДОПИТВАНЕ ВТ> СКОПСКО И ОХРИДСКО
о
He било тг.ќ лесно за македонскигв б!>лгари да придобив,
нтт> на д%ло правата, които имт> били признати формално по
^
члент^ десети отт> фермана. Тр-вбвало да се преодо.тБнтт> много
и СПТЈНКИ на самото турско правителство. което, естествено и ст>
фермана е преследвало собствени цели. Тр-вбвало постоннно да
- се разнишва изкусно плетената мрежа orb лт>жи и клевети на
а грт>цката патриаршин. Надигнала открито глава и трета опаси HOCTb, конто о т е кгмт, 1868 година ce e промт>кнала тихомга М1>лком^ в-b Македониа — великосрт>бската пропаганда, насо^
е. чвана отт> самото сргбско правителство вт> Б-Блградт>.
и
Точно B'b 1872 г. когато, както вид^хме, македонскигв бт>л
о гари молили rbii настонтелно турското правителство да прилое жи постановлениата на чл. десети, т. е. да се проведе народдно
>
допитване и се узакони мечтаното имт> минаване подт> ведомсти
вото на Екзархинта, вт> Б%лградт> излиза една книга ст> стрт>вна
омраза кгмг. всичко mo е бт>лгарско. Тн е произведение на
O- б-Блградскид пшназиален-b учите-ib Милошт> Милоевич-b и е
- озаглавена «Одломци историќе Срба и србскихгогословенских
и земалн у Турскои и Аустриии» (Отломци orb историнта на
и ст>рбигБ и сргбско-ЈОжнославннскигв земи вг. Турцин и Австb
рил). Отпчатана е била Cb iioMomb на Сргбското учено дружеа;
> ство, вт> разм%р!> на ceдeмдeceтb дуката, както се казва на пт>рн, вата и страница. Това дружество е преходникт, на по-кт>сната
- Срт>бска кралска академин! Тази книга става н%гдо като биб- јлин за национално в^зпитание на сргбството. Мж.чно може даи си представи ЧОВ-БКТ>, че такова болезнено-шовинистично ст>чи
нение може да се утв^рди като настолна книга у коќ да е другс>
е народ-b, освент> у сргбскии. Вт> нен Милоевнч-b обнвнва всички
е славнни, па и други народи^ за н-вкогашни 4^рби, а балканскио т-в славнни, естествено, за настоници чисти cip^rf,' ц-вла Македо
о ниѕ и западна Бт>лгарин — за Стара Сгрбии!
в
Вгоржжени ст> такива исторически небивалици, агентигв
на великосрт>бската пропаганда нахлуватт, вг Македонин, за да
Ие троватт> душата на тамошниа потиснатт, народ-b. Какт> тои ги е
а посретнал-b и какво е чувствувалт>? се вижда отт> една дописка
а c-b дата 22 септемврии 1872 година отт> Прилепт,, обнародвана
- вт> вестаикт, «Право» отт> 9 октомврии сжшата година: «Ако се
е оставнт-b така свободни (сргбскигв агенти), чакаите за малко
Н. време ст>рбигБ ке поплататт, или ке наводнагс> ц-вла Македонин
а дорт> до Стфбин (Селфидже), до кжде что мечтаат> оти била
тз Стара Сгрбин, за да зидатт> кули по облаци. И тога ке имаме
е ВМ-БСТО ст> една да се борим-b СБ две пропаганди старата — грт>е цката, и новата — срт>бската. He в^руваме да можатг сгрбигв
а да сполучат-b Н-БШО, нт> едно само ке сторатт> - ке вмт>кнатт>
о
между народ-brb у т е една партин... Заради все това прочее
е
о нуждно е част> по-скоро да се зематг. м%рки; за да се изчисти
е страната ни огн подобни смлтители. А наи-повеке тан длг.жностц мкслиме, лежитт> врт>зт> Бглгарската екзархин. кo^, за
да извт>ршитт> това, тр%бва незабавно да рлкоположитт> и часг,
по-скоро да изпратитг. избранит% веке владици no македонскит-fe епархии....»
Оплакванинта отт, македонскит% градове до вестницит-в Bb
Б
Цариград-b не престават-b и npe3b следватит-в години. Вт> допи
ска от-b Охрид-b, печатана вт> Право отт> 14 декемврии 1873 година^ четемт> следнит^ покт>ртителни редове: «Братн бт>лгари!
Знаете ли шо страдатг братнта ви вт> Махедонил? Дали знаете как-bB-b orbHb гори на главитв имт>, on>Hb разпален-b отт> раз
ни пропаганди? Македонин се намира вг> onacHOCTb отт> пропа»
гандигБ. Крт>стосватт> н самит-fe катигети (професори) и консули и директори .отт> Гг>рцин; кртзстосватт> н срг>бски учители и
г
учИтелки.... ВСИГБ тин обетаватт, и подарлватт> учители, учи
телки^ пари н книги, даже и училита».
*
Ср^бската пропаганда се лвива вг> ПОМОШБ на грт>цката и
и залива Македонин ст> какви ли не клевети кт>мт> EK3apxHflTa. Да
- же апостолигБ на револгоциита, Лшбенг> Харавеловт> и Христо
- Ботев-b, които освент? туб рад%нтт> за честно разбирателство
> между ст>рби и б-Блгари^ се нвлватБ вт> загдита на екзархиита.
а Особено р%зт>кт> е Ботевт> BV отправени д<о редакдилта на срт>б
а скин вестниш» «Исток» полемични статин, вт> които между дру
- гото, казва: «Вт> статиита си «шпионлуци и инквизицибе бугарске», вие така нахално и гнусно клеветите бт>лгарскин народт>, неговата екзархин и наст> сами, шото никакт> не аде бжде
тактично отт> наша страна, ако ви заминемт» само ст> едно прос
- то презрение. Ние знаемт> де ви сгвга ботуша^ знаемт> какви no
- буждении сж. ви накарали да псувате и клеветите б-Блгарскин
и народт», знаемт» кои сте вие и какви сте, за това, като отговарлме вамт>, ние квмаме пред-Б очи само вашата редакцил и вашин
допиеџикт>, а вгачката онаи патриотическа СВОЛОЧБ, аа коѕгго
(Следва на стравица четвт>рта)
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вт? кратунит-b се ржтатт> конет-fe на Душана и на ко^то целвта е р
а да разиграѕггБ тил коне навсвклчде^ дето се чуе ср-Ецбското «поa мози боп>».... И у бтзлгарскин народ-b се намиратт> такива
с «шлиони», които мисллтт?, че вт> Охрида и Велест» не жив^тт>
и стЈрби, и че ВИДИН-Б И Кнхггендил-Б не в.1изатт> нито В-Б /еогра- к
i фическигБ, нито вт> етнографическит-в граници на Стара Ст>р- б и л . . . Велест> сргбски варошт> ли е? Велест> влазн вт> граници
и
т% на Стара Сгрбил? Ние имаме глупостБ да мислиме (тан глу р
н
ПОСТБ иматт, и Хилфердингт> и Каницт> и Григоровичт>, и Липра н
нди и много други етнографи, че Велест> е бт>лгарски градт> и че к
п
И се намира вт> Македонии...» («Знаме» г. 1. брои 17 и 20). Вт> ш
а сжиџѕх вестник-b отт^ крал на 1874 година Ботевт> запвпва: «Длг^ Р
Б жносгБта на бт»лграскит-^ патриоти е да очертаѕт> иочсапредт»
? .етнографичеоагг^ граниин на своѕ народ-by ОТЕ>|Л> тогава вече р
ш
к да шислѕп> зз о^каѕва at сближение it споразумение СБ.
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млкцдонил no ДОКУМЕНТИ ОТБ ТУРСКИТ^
ДТЈРЖАВНИ

АРХИВИ

ОГБ ЧЕРНОРИЗЕЦТ> XPA^bPl»
(Продглжение отт» шгаалиа брои)
това се прибава ©1де едно обременение за R-ккои по6o^зливи характери. След-b като екзархт> Антимт» 1-ви оповестил^» на 24 маб 1872 година ЈГБлната кезависимостк на б-Блгарската ц-врква, патриарх-bTt * лрогласилт* за схизматична (16 сеп
^ 1872 година).
Такава е била ггсиходогическата обстановка, при
р конто
гарит-fe вт> Македони» е тр^бвало да се борѕгт-в за приобшеEкзapxи^тa.
е тр-вбвалб да се npeoдoл^вaт•н
ние
p
E
П
последицитв на Априлското в>зстание, руско-турската во#на,
присвединението на Източна Румелин СБ KHfl»ecTBo Б'bлгapи^
в-b 1885 година и пр.
Турското правителство, навикнало да протака
р
до безконечносљ, все пакт» произвело народно допипгване
Охридскб и Скопско^ СБГЛЗСНО чл. 10 от-b фермаиа.
K/bivrb това допитване, както и КТ=>М-Б Н^КОИ други проави на
население и властв, се отнаслт-b н-вколко документи, спадаши
кгмт> частБ втора ОТ-Б сборника на П. Дорев-b, обнародвани отд-Нлно от-b сами* него вт» «Македонски прегледт^» год. 10 (1936)
кн. 3- 4, стр. 1—16. Следвашит-fe ни посочваиил се OTHacRTt> до
този бро# на списанието.

На страница 38 orb Дгржавент. важен-b регистгт-b номерт>
263 е записано, какт> се е стигнало до издаване на берати за ми
а- трополнти в-b СкопЛе и Охридг на 23 мартг> 1874 година, имеш
о- но следт> произведено народно допитване. Според-b служебнидoнeceни^ на турскит-fe власти вт. двет* епархии, население»
To
и, то се е изнвило открито за Екзархилта. OTI» 8в98 кхиц» вт» око
ба лиит* и нахиитв, еотаваши Скопската епархил, 8131 семебстба ва сл се обавили за Екзархиата, и само 567 за патриаршиата,
ба главно куцовласи. Отт> Охридт, » подведомственигв села 9287
ни клади сж се изказали за Екзархиата, саио 190 души за патриар
шиата. Вт» нахиит^ Пр^спанска, Ресенска и Демирхиеарска
иа
3395 за Екзархилта и 2679 за патриаршиита. (Док номерт, 2).
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Така че, Натанаилт, Охридски и Доротеи Скопски сж били
истински народни избраници, по^очени направо ОТ-Б самото население, подт> зоркото око на турската властБ. Изпрвтането
и
от-b Цариград-b е било много тт^ржествеко, както разбираме от-b една дописка orb турската столица до «НезависимостБ»
в-b Букурет-b, от-b 2 априлт> 1874 година: «СкопС1фагБ и Охрид
скиит-b епископи трт>гнаха вече за епархиит-fe си. Вие не можете да си представите, ст, каква радостБ 6txa изпроводени изт>
града ни тин двама епископи и cb какви надежди гледаха на
t
тукашнит-в ^б^гари. Вг очит* на ВСБКН едцлг б-влгарин-Б
се чет-вше изречението Македонии возкресе» Като вт>зкресно
шествие е било пжтуването на владицит-Б за епархиигк имт>. Имало и за з а т о : Натанаил> билт, на ПЛТБ да сложи на главата
си короната на Свтеи Климента!

е

По сжшил начинт>? след-b народно допитване, се одобрли- ват-b с^ бт>лгари владици епархиигв Неврокопска (1894), Бито
о лска, Струмишка и Дебгрска (1898), Велешката епархил, мае- карг. по фермана направо вклгочена вт> Екзархилта, добива бт>л
за гарски владика едва в-b 1894 година.
аЗначи, македонската бглгартина водн UIWIH четиридесете и
а- neTb години борба (1825-1870)? докато се извок)ва независима
б-Блгарска цгрква, и нови 28 години, докато всички македонски
епархии добиит-b владици, та по топ начинт> и вгшно, организа
и ционно-цг.рковно, да утвтѕрднт!» духовното си единство cb оста
е- налит^ б-БЛгари. Наистина, гол^ма Ti>pnHMOcTb и последовател
д.,НОСТБ:
иве ТУРСКИ СЛУЖЕБНИ ДАННИ ВТ>РХУ МАКЕДОНИЛ ЗА ВРЕа.
МЕТО OT"b 1889-1905 ГОДИНА
а
Другит^в документи обнародвани отт> Дорев-b вг.
тсписа^ие,
свидетелствуватт> за осведоменоств на турскит-Б
е
- жавни органи вг> Македонии относно разнигв народности
л- неи и за поведението на турското правителство ПООТД"БЛНО
м
Н-БКОИ отт> ГБХТ> ст>дгржатт> вече данни за револкшионни
пронви в г Македонии, както и наредби в ^ врт>зка СБ ГБХТ>.
Вижда се, какт> следт» борбата за самостоѓ^на бт>лгарска
г. ц^рква се минава сг.всемт> естествено кгм-b борба за политичес
- ки права, за автономии на Македонил вг> границигБ на турската
b дт>ржава.
Вт> извл-Бчение отт> официалнил годишникг (Салнаме) на
Битолскин вилаетг. 1889 год. е дадена статистика ^
с то на Битoлcки^ окрлч.гт> и числитата се кт>мт> Корчанскин оки
Костурска околил. Споредг. това, населението се разпретака:

о
Вт» Битолски окржгт>: мохамедани 147,271; п»рци и в л а с и
е 57,600, бт>лгари 113.796; евреи 4,274; арменци 206, прогѓегѓанти
и латинци 4.
и
Деб1»рскиа окрлчП» срешу 40,870 мохамедани сж посоИ- чени 18,922 бт>лгари. Вт> Костурска околиа срешу 18,113 мохаме
- дани и само 6,421 п>рци сж даденн 35 588 бт>лгари.
а
Презг. следватит^ години турскит^ власти не даватг вече
* сведенин no околии, за да npeдcтaв^тl> бт>лгарското население
вт> по-малг.кт> броќ спрнмо другигв народности. Даватт» статис
тика за ц%лил Битолски вилнеп». A Toft о б х в а т а и окржзи, населени преди&но ст> а*1банско и гргцко. население. Затова вт> го
дишника o r b 1895 год. се дават-b следнигБ глобални числа за
ц^лил вилнетт>: мухамедани 383,622; ггрци и власи 225,235;
бт>лгари 224,999. арменци 26, протестанти 34 и евреи 5,038 Тукг
е вклшчено и населенето o r b корчански и елбасански окржзи,
население предимно ст> албанци, както и отт> серфидженскил, на
селенг. вг> по-гол"%мата си часп> ст> гврци.
Забележително е, че до 1895 год. официалнигв турски влас
> ти не сдх записали вт» Битолскиа вилаеп> нито еди*п> сврбин-к.
- Едва презг. тази година турското правнтелство е тр^бвало да
> се занимае сг. едно зан&чение относно срт^бски желанил за приз
наване срт>бска народностБ вг. Македонин. Вт> това залвление,
според-b зав-вренг. препис-b о т г докладт> на министерскии сг- вет-b (26 апри-1т> 1895 год.), се казвало, че « ж и в у т и г в вт> тази
и o6nacTb бт>лгари и п>рци се радвали на много привилегии при
- по.лучаване на просв^та и извт>ршване на цгрковнитв имт> обре
- ди, а СБрбигв били лишени o r b такава милос™; затова, както
> за другигв народи, които ЖИВ-БЛГБ ВТ> Т%ЗИ wfecTa, така и Т Б мо
а л*тт> духовнигБ им-b тр-вби да се извт>ршват> на гвхен-b езикг
а o r b срт>бски епископи и светеници». Министерскилтт» свветБ
бележи по-натат-bK-b вт» доклада си, че «сжтноспѕта на подадената молба е плодт> на irfeKoe подбуждение и насБСквании o r b
M"fecTO
» Ст>вегБГБ установнва, че запретителни
- ки сревду ст>рби вг» Македониа не е имало и значи н%ма нужда
- отт> нарочно разрешене за признаване на срт>бска народносп».
и (ДокументБ номерт> Ѕ).
(Следва)
ј
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MAKEДOHИ^ ПО ДОКУМЕНТИ О Г Б ТУРСКИТ&
ДТ>РЖАВНИ АРХИВИ
О Г Б ЧЕРНОРИЗЕЦТ> ХРАБТ>РТ>

(Продт>лжение отт> миналин брои)

До 1895 год. срт>бската народностБ тамт> не ce e понвила
предг>
турскит% власти^ Ц-БЛИ петстотин-b години! А когато тн
дру
на- се «понвнва», и за турскил министерски СБвегБ е било нсно, че
А- е ПЛОД-Б на подбуждении н наст>скванин, С Б нес!>мнено потекло
BI> отг. Б"БлградБ. 1Де видиме ионатат-Бкг., че no-KbCHO турското
Ир- правителство си прави политика ст> това изкуствено нвление.
чес
Отт> сдицата година е запазент> другт> зав%рент> препис^
нeотт> доклада на министерскин сг>ветт> досежно назначаване поИрМОШ.
НИЦИ валии б"Б.1гари вт> Битолскин и Косовскин вилнети.
по
за Този докладБ гласи:
«От-b м-вркит-Б, които сс взиматт> B'b Румелиискит^ вилнети
по
аш на Негово Величество^ биде представено на височаише одобремж- ние и Негово В. Султант>тт> е одобрилт> назначението, пропорСКИ ционално ст> мнозинството на немохамеданското население, за
rk- помоидници валии лица отт> грт^цка О6Ш.НОСТБ (народноств) вт>
ка-Солунскин и Ннинскин вилнет«, отт> католилша - вг. Шкодранла» скин, отт> бгч1гарска — вт> Битолскин и Косовскии вилнети.»
а се Отт> бт>лгарската обш.ина били предложени и били назначени
за- вт> Битолскил вилнет-b Стефанаки беи, синг> на Гаврилт> паша
аро (Кр-Бстевич-b) и вт> Косовскин вилнетт> Димитраки Пандуров-Б
ин (документт^ номерт> 4).
боНамираме се вече вт> почегБка на организирана рсволвдцисии онна борба вт> Македонин. Две години преди това е основана
ин ВМРО. Тн расте и се развива предт> ОЧИГБ на турскит-Б управити тели като организацнѕ на бт>лгарското население. Кт>мт> кран на
1902 г. вг> двореца Илдт>зт> сж добре осведомени за ст>столниеже то на организацилта. Ето едно свидетелство за това: «Дворетс- цт>тт> Илдт>зт> 5458. Изтт>ква се, че мнозинството отт> бт>лгарско
ен- то наоеление вт> Румели#скит£ вилчети бмло револи)ционизира
нт^ но , четнишкото организиране на селата ст>вт>ршенко. —
рлч 15 Реджеб-Б 1320, 4 октомврии 1318 (1902)» (Номерт>,5).
Вг> докумет-b Cb дата 3 априлт> 1903 год. се говори за амнис
тк
на бт>лгарит-Б. затворени или обвинени за политически
од деннин - на брои 1077 души. Между т%хт> е билт> очевидно и
ос- водителвтг> на Илинденското втѕзстанис Дамлнт, Груевг». Властвта чувствува че се приближава до кгрвавата разправа на роно
ба сг. петв-Бковент> угнетителБ. Султан-Бтт? вече разпор^жда заро
силено разквартируване на воиски изт> Македонин. Ето тази наредба. важна ст> указаната в ^ нен народносгна принадлежностБ
ин
на населението:
во.
«Дворсцг>тт> Млдг>3'Б
Главсн1> Сскретариат-b Мом. 758
изто
До Великото Везирство
лЗаиов-вда се на OHBUJHH битолски валин ЕДИПБ паша да нап
С Б рави докладт> за м-вркит-в, които би трвбвало
да се взематБ
да срешу бтзлгарскигв разбоиници. За премахването ^а чападенин
на
та на бунтовници-т-в полезно било^ на СТ^ОТВ^БТНИ м"Бста вт> окори
Ма- лиит-в да се ст>здадатт> постоннни укрепленин, гдето султанскилу- т% воиски да квартируватт» вкупо.МБ и Bb ИО-ПХТБМО ЧИСЛО лет-

Н1ци жандармерииски отреди. 1т>и като вт>
околиит^ Охридска, Кичевска, Прилепска, Леринска^ Костурска
и централната (Битолска) сж. населени ci> наќ-много бт>лгарски
елементт», то горнит* м%рки да се взематт> вт> тии околии »
КО (Номер-b 7). Наредбата е отт> 17 април-Б 1903 година.
лн
Два дни следт> това битолскиа валнз ст> шифроваиз тедегче
рама отт> Битoл^ д о Двореца Илдт>зт> изисква наќ-малко два
Tb
малоазиатски табури за да могло да се деиствува срешу бунтов
ла
ницитт>
тт=и като «цектт>рт>тт> на вилиета е заобиколент> почти
тБ
ел изц^ло ст> бт>лгарски села» (номерт> 8.)
Намират-b ce ome два важни доклади относно пребронване
да
и- населението вт> Македонин по народности.
Вт> таен-b докладт> отт> 14 априлт> 1903 год. Хилми паша, сово
Л- лунски валин, не вижда опасностБ за дт>ржавата да се посочи
за населението по народности, заш,ото см%та, че мухамеданското
на население е мнозинство. ПООТД-БЛНО за народностит-fc тои пише:
а«Народн№т% интереси ка грт>цксто население изискватт> да
продт>лжава да блчде в-врно кт>мт> дгржавата, то гт>рцит% хрант?
чувства
иротивни
на нам-вренинта на различнит-fc no в%ра и
у
р
да,
род-b бт>лгари и ст>рби. Вт> Ннинскин вилнетг> и така н1>>за
дагари, Bb Солунскии и вт> сБседнит-в виллети бг>лгарското нассот> ление би останало абсолк>тно малцинство, и то отговарн на ин--.а, тересит-Б на дт>ржавата, да се увеличи бронтт> на иризнава1дит^
Патриаршинта. Ст>рбигБ изобшо не слч се поставили вт> положе
заби ние нротивно на дт>ржавнит-Б интереси, н%ма изгледи и за ВБ
ро ^ д е т е да се нронвиватт>, па и да се нроавиватт>, твт>рде лесно
по бихме се справили ст> Т"БХТ>. Власитв. . . не с ^ вг> аоложение да
а- СБЗдадатт> н-вкакво гаќле на правителството.»
ин
По слчишн B"biipocb битолск^тт> вaли^, Bb док.1адт> ОТБ 18
маи 1903 год. сеизразнва no следнич начинт>:
Т«...при пребронването на населснието^ като се записватт>
и- ПООТДБЛНО разнит-fe народности, иредвижа се. че бт>лгарското
ifнаселение би получило мкозинство, но вт> т*зи м%ста бт>лгарсокото населе«ие и така само изпт>ква по много начини (Булгар
Онуфусн-bH кесрети елхалету хаза сурети адиде иле кендин rbo\ГБ
л- стермекде),. - та н^ма никаква полза, ако ги зали1иецл> вт> поа- малко* (Номерт> 8).
Вт> т"Бзи два доклада изчтБква, кон частБ отт> македокското
инаселение me ce дигне на бунтг> малко по-кт>сно. 1ЧрцигБ заназ
се ватт> BtpHOCTb кт>мт> турската дт>ржава, сгрбит-Б не сљ се иоста
а- вили вт> иоложение противно на дБржавнит-в интереХги. Тукт>.
а- нвно, не става дума за сг-рби ио народностБ
такива вт> Макеи донин не е имало до 1895 год. сиоредт> турскит-в служебни сии-'
асг>ци. Вид-вхме отде доиде молба да се иризнае срт>бската наде
родностБ В-Б Македониѕ. Ду-мата е за елементи, които с-^ се иод
бо р
М
ги
да дали на срт>бската пропаганда. Иаселението вт> Македонии

ие
ира
ме

наричаше СБрбомани. В-Б единт, документт> е означено, клчдс се
сре1датг. СБрби • по граничната линин на Кумановско и Прешовско (Кумано-ва ве Прешова каазаларине мунхасир), докато
вг. друти м%ста значението имг> снрнмо другит-fe xpиcти^ни е ог
раничено (ехмиетлери махдуд иседа Номерг. 12). Само бт>лгари
И т% с*,, ст> които се занимаватт> загрижено двамата вадии, едини
нтт> отт> които, битолскиитт>% ке осп.орва ТБХНОТО безнорно мно
е зинство вт> вилнета му. Хилми паша ce e изл-braa-b относно власит-в: като с^ратници на бг^1гарит%л т% СБЗдадоха доста «га^ле
а
паметнии илинденски иодвигт>.
на правителството»
(Следва)
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МАКЕДОНИЛ ПО ДОКУМЕНТИ ОТТ> ТУРСКИ1
Д1>РЖАВНИ АРХИВИ
ОГБ ЧЕРНОРИЗЕЦТ> ХРАБТ>РТ>
(Продглжение оп> брои 1348)
8 ЗАКЛ1ОЧИТЕЛНИ МИСЛИ ВТ> ВРТ>ЗКА Cb
ДОКУМЕНТИТВ

He би било никакво опутение, ако кзнесениг^ тукг> документи продг-лжаваха да си дремнтг вт> по-уреденигв библиотеки на свободнин СВ-БТТ> И да бждатт, дост^пни може би само за
единг, на хилада ОТБ емигрантигв бт>лгари. Тии документи и
безт> туи спадат-Б кт>м> стотици други, вг. които се откролва ма
кедонската бѓлгартина вг, пгрвичната и историческа достов4зр
НОСТБ. T-fe не казват-b нито ново на бт>лгари и чужденци които
сљ. пронвили 1до-годе личен-b интерест> кгмг В"БЗраждането на
б!>лгарскин народт,. Че бт>лгарит% orb Тулча до Ниш-b И ОХрид-b, ОТБ Б-вло море до Дунав-b деиствуваха презг онан дивна
епоха сллотени като единт>, това е всеизвестна и ГБИ стара истина^ като едка аксиома, колто, следователно, не се нуждае отг.
доказване.
Все пак-b сгобтението имт> на по-гол^мг кржгт> бт>лгари не
ше бжде безт> полза. Преди всичкх), тин документи сж сами за
себе си нови. Tfc заслужаватг. да блчдат-b прочетени даже само
ОГБ О6ИЧБ и благоговение K^wb нашит^ д^ди. Вг> Ttxi> наи-тро
гателно е отразена ц-влата задушевна атмосфера на СБбудената
за самостоенг. духовен-b ЖИВОГБ б-Блгарш.ина. Наи-новигв по
време отт> Т-БХТ> n-bK-b зас%гатт> вт> периода на народнигв борби
вт> Македонин за политическа свобода. Вг> таинит-fe доклади на
турскигв валии вт> македонската земн се разкрива неподправена тогавашната деиствителностБ.
Разпространнването на тин документи се нвнва наложител
но OTI> друго гледите. Македонскигв поробители никога не
спнт-b, ГБ сж вт> Bt4eH-b поход-b срешу истината вгрху Македонин. Докато гг-рцит-Б, вт> Гт>рцин и чужбина? и СБрбит-fe вт> емиг
рациа продт>лжаватг. старата си n-feceHb пгрвигв за «б^лгарс
г
ки говорнти елини», вторигв за «чисти сгрби», ст>ответно вт>
Б^томорска и Вардарска Македонин^ сгрби-rfe комунисти подхванаха сжтата n%ceHb на малко по-нов-b гласг.
Сргбскит-Б комунисти и Т-БХНИТ-Б орл^дин вг Вардарска Мар
Б кедонин се нвнваттз B'b одежда на пророци на >Ж1> досега затул
-чни, а вт> деиствителностБ несжшествувагди истини. T t привидз но отстжгштт, крачка назадг>, за да направатт> две-три напредт..
- Т-Б не говорлтт, за «чисти сБрби» BI> Македонин. Но ГБ биха из
- sitHH.iH на нечистата си природа, ако признантт, и втората по- ловина на истината — че тамг. жив-внтг бт>лгари. Затова ГБ ИЗИ умиха неосведоменигв ст> едно «откритие» — славинитв вг Ма- кедонин били «македонци» вт> народностен-b СМИСБЛБ на думан та! По-гол^ма глупостБ не ce e казвала до днесг. Но т% тр%бваа ше и да к докажагБ^ и тукт, се сблгскаха сг, хилндол-втна бт>лж гарска историн. Засукаха рлкави и почнаха светотатствена фал
e шификаторска работа вт> нечуванг. разм-вр-b. Докато тн искреО. но се провежда и orb н-вколцина родени вт> Македонин славнни
в които на б^лгарски се отричатт, отт> бглгарската си СЖШНОСТБ
предизвиква недоумение и искрено ст>жаление у запознати ст>
вгпросит% чужденци, които просто се червЈГп> ОТ-Б срамг заради тин паднали чеда на Македонин.

Ние се стремим!> да разглеждаме това ивление откт>мт> фак
о тичната му страна. За наст>, ОГБ 1913 до 1941 година? сг изклк»чение на малкигв промеждутгци бт>лгарско управление вг.
и 1915-1918, 1941-1944, вт> Вардарска Македонан се провеждаше
- np-feKa сгрбизацин ? a orb 1944 г. насамт> — косвена, избра се за
е обиколенг. ШЌГБ чрезг» «македонска нацин» и «македонски езикт>». До 1941 год. на прт>сти се броеха, но ги имаше все пакт>,
онин по рождение македонски бт>лгари, които се поставнха
услуга на пр^ката ст>рбизацин. ОГБ 1944 год. насамт> ce
ха други^ които m>K-b ce поста«нха B'b услуга на косвената сг>рбизацин. Нишо ново вт> трагичката сжбда на Македонин. Едва
ли има вг> св^та народ-b, които да е страдалг. тт>и подт> чуждо
робство и да не е далт> изм^нници. Едно обнснение, но не и оправдание на подобни тжжни нвлен^ вг. живота на народигв.
Вт> Македонин под-b Титова властБ, подг> ржководството на
дт,^ се провежда преди всичко страхотна, почти баснословна фалшификацин на миналото, и на наи-близкото. Изда
ватг, се сгчиненинта на македонски писатели отт> миналин
и като Григорг, Пг>рличевт>, Раико Жинзифовг.^ Димитгрт, и Константинт, Миладиновн, Джинотт, и други, но не т ^ както
ги писали самит-в Т-Б. Произведенинта имг се превеждат-b на
сгрбизиранин «македонски» езикг. и се издаватт, тт>и, безт> да
се об-вли думичка? че това сж. преводи. Четатт, вт>зрастни и не^
вргстни и се чуднтт>, че и единт, Григорт> Пгрличевг ни завеа
ш.алг, животописа си на так-Бвт> езикт>! ДавагБ се стихотворе- нин orb Раико Жинзифовг, отт> Миладиновт>, но вт> гвхг. сл^
- махнати всички строфи^ кл^ето т-fe в-Бзп-вватг. свонта бт>лгарср ка народностБ. Никжде н^ма да се срешне, какво е писалт, Раи
а ко Жинзифовг, вг, издадената B'b Москва (1864) «Новобт>лгарсл- ка сбиркл», заедно ст> Н-БКОИ преводи. Тамт> Жинзифов-b казва
и следното, за ужаст, на «македонската нацин»:
и
О Бглгарио, света, пресвета
а
Башино мила, батино драга!
а
1Де ли ен свгрши сждба ти клета?...
Сили ти н^машг., Богг не помага!
He ce намиратг. подт, дгрво и камгкг краината строфа ОТБ
наздравицата му на всеславлнскин сгборт> в^ Москва. Н%ма к
вт> «Одбрани четива», Скопие^ 1936 год. А Жинзифовт, е завгршилт> стихотворението си за «матерно ни живо слово» и за «земнта наша», вт> СМИСТ>ЛБ, че тр-вбва да се шири и разнасн
вт> Бт>лгарил? горна долнн,
отт> Вардара до Дунава,
дума народна свободна.
1Де бжде сигурно обесенг вс%ки, конто би декламиралг,
следнит-fe стихове от-b него, ст> които Македонин дава ответг>
>. на ц"вла Европа и на ц%лт> cB'feT'b»:
—Н Бглгарка сумт>. Б"БЛгаринт> сумт> п
и
f
Бт>лгаре жив"Бнтт> ВТ> т&п страна!
н
Като^ели ст> това Раико Жинзифовг. е забранилт> н%кому
м
д да се бори за независима Македонив! Но ст>рбокомуниститБ сж
л- и противт> независима Македонин!'
тГоворнтБ за народнит* п%сни^ издадени отт> Братн Милаа динови и ги наричагв «Сборникт> ма^едонски народни п^всни»,
о- когато тоА е озаглавент> точно както следва: «Бт>лгарски народ

И

orb БратБн Миладиновци, ДимитрБн и Коно. ни п^сни.
и стантина и издадени отт> Константина. Вт> З а г р е б ^ вт> книжаро ницата на А. Нкича. 1861.» И irbcmrrB сж. сБбрани главно В*Б
а- Струмишко, Кукушко, Битолско, Прилепско и пр.
Издавап> писма отт> Гоце Д-влчевт^ не тт>А, както ги е пиа.
%- салт> този корав-b б-Блгариш> и македонски револк>ционер1», апревод-b. Каточели Д*лчевт> е писадт> преди
се ми пакв
(Следва на странида четв-врта)
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ТУРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА МАКЕДОНИН

IU. «нлучнм* кмигн се цитуватт>, понБКОга oib н
чзказн на максдонци нли чужденцн. Вт> ТБХБ де ш.о е д\тиа
л6кпарин1^>) <бк"1гарски», или се нремктчаватг или просто се
зам^ннвап» cb ^максдонецв* и «мак^донскиѕ- - - каточели така
слч писали н макодонски Ot-лгарн и чужденци!
И за ВБзражданото е изработена ц"&ла теорин, нова само за
онин, които не сл^ се занимавали по-особено cb срг>бскит& измнслнци о!цо oiKbMb краи на мнналото стол"втие. Точно вг. духа на исгорнчоскага срвбска «иаука», начело cb писатели от^
рода на CroHHb Моваковичг^ Ст. Станоевичт> и др. на македокс
KHxt» доца Се разиравн. че BI. 19 ВВКБ rfexHHT'B дѕдовци се борили за ^славннска тфква»! Славннски цт>ркви има много, но Г Б
си vivaTb свон нмена. Само макодоискитв славнни сж били TI>H
ч.оопредвленм. чс слч се борили за н^каква вгображаема «слав»
мска Ц1.рква>! Likioro В'Бзраждане вт> Македонин с преставено
като иробуда на «македонци» вт> народностент> СМИСТ>ЛБ! А ние
чухмо н o n , уважаванич г. ироф. Джеимс1> Кларк^ специалисгг» no оалканска иетории. че зародишит% на ЦБЛОТО бглгарс
ко в'взраждаме идват^ главно oi"b Л\акедонин!
ЛДакедонскитт^борци прегврнаха една политнческа нден, за
л.а cuacHTb 6к1Гарската си народностѕ и за омнротворение на
Г>алканиг^ С1рбокомунистит^ ги представнт!> т^и, каточели
Дамннг. PpvcBt^ Д-рт> Христо Татарчевт?, Гоце Д^клчев^, Пере
TouioB-b, Христо \\атов1ч Мише Развигоровг, Тодорг> Лазаровт>% Васил^> ЧекаларовБ, Пандо Клншев1>. Никола Каревт>. Тодор1> Александров^сч Дн)бомирт> Весов"в, Илин Кушевт>, и толкова о т с други, с ^ били до тамт> ни1ди духомт>, че сл; се отрекли
от с. д-^ди и1>рад ѕди, осквернили сж. паметБта на безброи покол%нинч плкхти сЖ на своето бглгарско име и честБ заради една
политическа идсн' А ТБ ^ вт>зприеха за с^хранение на всичко
сгкровено BI> свонта душа.
Това сл\ cbBcevtb б-вгли указаник за една до наи-гол-вми
годробности обмислена фалшификацин на ц-влото минало на
Македонин
за да се стори тамт> угодно на ср^бството В"Б бждете.
Ето и затуи не б^ше излишно. струва ни с^% да направимт>
документит-к на Доревт> достонние на по-широкг. кр^гБ читате
лн. Ние знаемт.. че тв сж само капка БТ> океана от-b лжжи на македонскигв поробители. Но тил капки ст>дт>ржа"п> завета и чис
гата истина на в вковетК и тази истина е. вт> конто се оглежда и
c~b конто me rpt>e СВСТИНТБ образт> на Македонин и за вт> бжде1де.

н
р
ц
т
Д
б

с
ч
К
г
2
Н
B
к
ч
г
л
р
д

н
т
Н
с

