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ИЗ СРП СКЕ ИСТО РИЈ СКЕ ПРО ШЛО СТИ
У БИ ТОЉ СКОМ ВИ ЛА ЈЕ ТУ НА ПРЕ ЛА ЗУ
19. У 20. ВЕК
(ДРУ ШТВЕ НО-ПО ЛИ ТИЧ КЕ ПРИ ЛИ КЕ)

ВЛА ДИ МИР СТО ЈАН ЧЕ ВИЋ

Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка од три ру ме лиј ска ви ла је та: Со лун-
ског, Kосовског и Би тољ ског, Би тољ ски је ско ро цео те ри то ри јал но 
ушао у са став Ср би је по сло му Тур ског цар ства 1912. го ди не. За вре-
ме тур ске вла сти у ад ми ни стра тив ном по гле ду имао је пет сан џа-
ка: Би тољ ски, Де бар ски, Сер фи чан ски, Кор чан ски и Ел ба сан ски. Од 
њих, нај ве ћи по про стран ству и бро ју ста нов ни ка био је упра во Би-
тољ ски са сво јих пет ка за: Би тољ ска, При леп ска, Охрид ска, Ки чев ска 
и Ле рин ска (ко ја је – по раз гра ни че њу 1912/1913. го ди не при па ла 
Грч кој). У да љој по де ли на ма ње управ не је ди ни це Би тољ ска ка за об у -
хва та ла је че ти ри на хи је: Ре сан ску, Пре спан ску, Де мир-Хи сар ску и 
Кру шев ску. При леп ска ка за има ла је са мо јед ну на хи ју – Мо ри хов-
ску; Охрид ска ка за јед ну на хи ју – Де бар ску; Ки чев ска ка за – По реч-
ку на хи ју; и Ле рин ска ка за две на хи је: Руд нич ку и Не ве ску. – А од 
че ти ри ка зе Де бар ског сан џа ка, са мо је јед на – Ре кан ска ка за 1912. 
при па ла Ср би ји, док су три дру ге ушле у са став Ал ба ни је: Гор њо-Де-
бар ска, До њо-Де бар ска и Мат ска ка за.

Од оста ла три сан џа ка: Сер фи чан ски имао је шест ка за (Сер фи чан-
ску, Ко жан ску, Џу мај ску, На се лич ку, Ела сон ску и Гре вен ску) ко ји 
је цео 1912. при пао Грч кој, као и део Кор чан ског сан џа ка, од ко је-
га је Ко стур ска на хи ја (са три на хи је) це ла при па ла Грч кој, а оста-
ле три ка зе: Кор чан ска, Ка лајн ска и Ста ров ска – као и Ел ба сан ски 
сан џак (са Ел ба сан ском, Пра лин ском и Те клин ском ка зом) оста ли 
су у Ал ба ни ји. На те ри то ри ји овог про стра ног сан џа ка – као су сед-
ним ру ме лиј ским ви ла је ти ма: Со лун ском и Ко сов ском (у сан џа ку 
Ско пљан ском), од ви ја ла се ве ли ким де лом исто ри ја срп ског на ро да 
(по ред оста лих на ро да ви ше на ци о нал ног и вер ског са ста ва Тур ског 
цар ства). Про блем за шти те и осло бо ђе ња Ср ба под тур ском вла шћу, 
исто вре ме но са чи ња вао је ве ли ки део др жав но-на ци о нал не по ли ти-
ке Кра ље ви не Ср би је то га вре ме на.

I

Оп шту си ту а ци ју на под руч ју де ла Би тољ ског кон зу ла та, код та мо-
шњих Ср ба, Мих. Ри стић, из нео је у из ве шта ју над ле жном Ми ни стар-
ству ино стра них де ла 5. но вем бра 1899. го ди не, по зи ва ју ћи се, при 
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то ме, на сво ја два ра ни ја пи сма од 15. сеп тем бра и 4. ок то бра исте 
го ди не, у ко ји ма је са оп штио раз ло ге и по тре бу да слу жбе но по се ти 
При леп и Кру ше во. „У оба ова ме ста“ – на во ди М. Ри стић – „а по ред 
њих и у Вр бља ну куд сам та ко ђе свра ћао да би из ви дио узро ке су ко-
би ма ’из ме ђу на ших љу ди’ (ко ји) пре ти ли су би ли узе ти не при јат не 
раз ме ре и ла ко је мо гло до ћи до за тва ра ња на ших шко ла“, и то „с 
јед не стра не све власт и су ви шним прох те ви ма му те ве ли је, а са дру-
ге инат и рас пу ште ност на ших учи те ља, из ла га ли су суд би ну на ших 
шко ла сва ко ја квим евен ту ал но сти ма, ко је је не мо гу ће би ло сре ди ти 
у Би то љу“, те сто га: „Ва ља ло ми је лич но оти ћи, ми ри ти и сти ша ва-
ти“; а: „Да ли сам у то ме ус пео, и да ли ће обе ћа ња, ко ја су ми да на, 
би ти све ро ва на, по ка за ће нај бли жи да ни“. Глав ни циљ Ри сти ће вог 
пу то ва ња, пак, би ла је ин спек ци ја о жи во ту и ра ду та мо шњих срп-
ских при ста ли ца. О то ме Ри стић из ве шта ва:

 „Пр во сам ишао у При леп. Она мо сам по ред глав ног раз ло га, сми-
ри ва ња на ших, ишао и што сам же лео да се и лич но оба ве стим о 
по ло жа ју на ших љу ди пре ма Бу га ра ши ма, о на шој та мо шњој шко-
ли, до са да шњим ус пе си ма и, нај зад, же лео сам пре гле да ти згра де, 
ко је нам се ну де да их от ку пи мо за па ра клис“. Да кле, ста ње срп ске 
шко ле и цр кве но пи та ње, али и срп ско-„бу га ра шки“ од но си у гра ду, 
као и уоп ште, у ње го вој око ли ни. А ло кал не при ли ке, о ко ји ма је из-
нео сво је ути ске, ни су би ле до бре и оп ти ми стич ке. „Је ди но сам се 
успе шно вра тио из овог гра да; у ње му сам на шао у на ших љу ди нај-
ве ћу пред у сре тљи вост пре ма мо јим са ве ти ма, да ма ли бро јем бу ду 
сло жни. Сва оста ла оба ве ште ња, ко ја сам при брао, мо гла су са мо да 
иза зо ву ту гу и жа ље ње: При леп је и да нас она ко исто креп ка тврди ња 
Бу гар шти не, као што је био и пре се дам и не што ја че го ди на, кад сам 
та мо ишао пр ви пут. Раз ли ка је са мо у то ме, што су бра ни о ци ње ни 
да нас још жуч ни ји и од луч ни ји, не го ли он да а оно ма ло на ше вој ске, 
по ме те но и пре пла ше но. Ре кло би се, да су пре се дам го ди на на ши 
би ли од луч ни ји, не го ли да нас, ако то ме ни је раз лог са мо у то ме, што 
на њих Бу гар ство он да ни је по гле да ло ова ко мр год но као да нас и што 
ни је их гло жи ло ова квим срет стви ма као да нас“. 

Као узрок то ме, Ри стић је на вео да су „бу га ра ши“, још у сеп тем бру 
1897. го ди не те шко ра ни ли му те ве ли ју срп ске шко ле у При ле пу, Пе-
ру Ди ми три је ви ћа, и, истом при ли ком уби ли ње го ву ма ло лет ну кћер. 
А са мо по сле не пу не го ди не и по да на, у ја ну а ру 1899. го ди не био је 
уби јен То де (То дор) Поп-Ан то вић. О то ме Ри стић ка же да су: „Ове 
две по ги би је, по сле ди ца не скру пу ло зне бор бе ко ју Бу гар ство во ди 
про ти ву нас, иза зва ле су у онај ма ли број на ших љу ди јед но чуд но 
осе ћа ње. Они су на ме не учи ни ли ути сак ди вљег звер ства на ко је се 
ди гла хај ка; пре пла ше ни су и на опре зу. Не по ве ре ње и страх је то ли-
ки, да је ме не је два пу стио у ку ћу наш му те ве ли ја Ди ми три је вић, јер 
сам му лу пао на вра та у не до ба (би ло је већ 1 сах. по тур ски, кад сам 
му из не на да до шао у го сте), јер се он у ку ћу за тва ра већ у 11 са ха ти. 
То чи не и дру ги на ши љу ди. Њи хо во опре зно др жа ње не чи ни, ме ђу-
тим, ути сак да је из ве шта че но, због мог при су ства ... она два срп ска 
гро ба, ко је је ис ко па ло Бу гар ство, и узе та [одузе та] ру ка му те ве ли ји-
на, услед ра не, нај бо ље утвр ђу је ми сао, ко ја ми се стал но вр зма по 
па ме ти: да да нас тре ба има ти ср це па се у При ле пу кле ти Ср би ном“.
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За ова кво ис ка зи ва ње сво јих ту роб них ми сли о суд би ни уби је на два 
углед на срп ска гра ђа ни на При ле па (не ка да шње „пре сто ни це“ Кра-
ље ви ћа Мар ка), Ри стић је на вео и слу чај са срп ским ва ро шким по-
пом Ни ко лом, ре кав ши ка ко је „... ка жу цве ће што је да нас пре ма 
оном, што је се де ша ва ло од да на, кад је на ша шко ла би ла отво ре на. 
Та да се на ши љу ди ни ку да ни су сме ли да кре ћу, по го то во но ћу, из 
сво јих ку ћа, а про ћи по ред бу гар ске цр кве, или кроз цр кве ну пор-
ту, би ло би то, као кад би про ла зи ли кроз ши бу. Ско ра шњи кр ва ви 
до га ђа ји у Ве ле су, по сле до би ја ња до зво ле за на шу шко лу, нај бо ље 
утвр ђу ју ово ка зи ва ње. Осе ћа ње уса мље но сти код на ших љу ди њих 
при ти ску је у тој ме ри, да им је да нас уто чи ште – Тур чин“. Ово Ри-
сти ће во ка зи ва ње би ло је, у ства ри, су бјек тив но из ра же но осе ћа ње 
јед не објек тив но те шке си ту а ци је, у ко јој су се – кра јем 19. ве ка на-
ла зи ли, пре све га, срп ски ста нов ни ци по ва ро ши ма. То је, по себ но, 
био слу чај још и са Шти пом, Охри дом и Ве ле сом, где се „бу гар ство“ 
на гло оја ча ло по сле осни ва ња Бу гар ско-ма ке дон ске ре во лу ци о нар-
не ор га ни за ци је 1893. го ди не. При леп је, при та квим окол но сти ма, 
имао по себ ну уло гу да оја ча по зи ци је бу гар ске Ег зар хи је у ње ној на-
ме ри да из вр ши пу ну бу га ри за ци ју ма ће дон ског сло вен ског ста нов-
ни штва, упра во код „ср бо ма на“ – па три јар ши ста и при пад ни ка срп-
ског на ци о нал ног ен ти те та у сва три ру ме лиј ска ви ла је та. Сред ства 
и на чи ни да се по стиг не бу га ри за ци ја би ли су раз ли чи ти, и уби ства 
во де ћих лич но сти код „ср бо ма на“ би ла су из во ђе на по мо ћу тзв. „те-
ро ри ста“ слу жбе них ор га на окру жних ко ми те та ВМРО.

За слу жу је па жњу Ри сти ће во са оп ште ње о де мо граф ској и кон фе си о-
нал ној осно ви при леп ског ста нов ни штва. По ње му у При ле пу је би ло 
„до 4.500 ку ћа“, и то „ка ко ми ка за ше на ши љу ди“ око 1500 тур ско-
му сли ман ских пре ма 3000 хри шћан ских, а од то га бро ја: „Да нас јав-
но сме да се ка же Ср би ном до 50 ку ћа“. Али, „по тај но ра чу на ју да их 
има и до 300, али не сме ју да се ис по ље због по па, вер ги је и прет ње. 
Сем то га, Цин ца ра и Гр ко ма на [Словена патријаршиста] има ће 60 
и не ко ли ко ку ћа, до се ље них и по де ље них ме ђу соб но: док се јед ни 
др же Гр ка, дру ги ’во де ру мун ску пар ти ју’, [док] сав оста так од хри-
шћан ских ку ћа при па да Бу гар ству“. Та ко ђе, за слу жу је па жњу и Ри-
сти ће во ка зи ва ње о срп ској шко ли у При ле пу, за ко ју, ме ђу тим, ка же 
да „је она да ле ко од то га да под ми ри по тре бе на ше ра дљи во сти у 
овом ме сту из про стог раз ло га, што је она са мо је дан део оних узро-
ка, ко ји су то ли ко Срп ство оте ра ли у Па три јар ши ју“. Јер: „Цр ква у 
овим стра на ма има мно го ве ћи ути цај не го ли шко ла“, алу ди ра ју ћи 
при то ме на от пор ко ји чи не грч ки пе ла го ниј ски ми тро по ли ти у Би-
то љу. Из гле ди за мо гућ ност по зи тив ног ре ше ња мо гло би се оче ки-
ва ти од „сти ца ња јед ног па ра кли са, ко је је пи та ње већ би ло пред мет 
крат ке пре пи ске“ прет ход ног ге не рал ног кон зу ла са ми ни стар ством 
у Бе о гра ду. У пи та њу је би ло да се као вла дин за ступ ник у При ле пу 
по ста ви Ср бин, ко ји би оп слу жи вао при леп ске па ро хи ја не, не ег зар-
хиј ске при пад ни ке, а под па тро на том Пе ла го ниј ског ми тро по ли та. 
Сто га је до би ја ње па ра кли са би ло од пре вас ход ног зна ча ја, ка ко за 
за шти ту ма ле не пра во слав не срп ске оп шти не, та ко и за срп ску шко-
лу у При ле пу – по што је њи хо ва за шти та, пред тур ским вла сти ма, по 
при ви ле ги ја ма Ва се љен ске Па три јар ши је при па да ла пра во слав ном 
ми тро по ли ту од но сно ње му под ре ђе ном епи ско пу.
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Ку по ви ни по де сне згра де у ко јој би би ли сме ште ни и па ра клис и 
шко ла – оде ли то јед но од дру гог – Ри стић је по све тио по себ ну бри гу, 
ако би за то би ло ну жно, и из раз ло га ве ће без бед но сти. По себ но би 
се слу жба у том па ра кли су оба вља ла на цр кве но-сло вен ском је зи ку, 
а по са гла сно сти Пе ла го ниј ске ми тро по ли је (слич но пра ву ко ја су 
има ли Вла си у Кру ше ву да слу же у та мо шњој цр кви на ру мун ском, а 
не на грч ком је зи ку!) При ли ке су за то, та да, би ле по вољ не. На по ну-
ди за про да ју би ле су две ку ће и јед на од њих мо гла се ку пи ти по при-
хва тљи вој це ни од вла сни ка. Осим то га, је дан па ра клис са срп ским 
све ште ни ком по ди гао би углед Ср би је и унео но ве на де  при леп ским 
Ср би ма у бо љу бу дућ ност и за шти ту од на ср тљи во сти Ег зар хи је  и 
ко ми тет ске ор га ни за ци је у При ле пу. У ве зи са ова квом си ту а ци јом у 
цр кве но-вер ском по гле ду, Ри стић бе ле жи да је има ти па ра клис „од 
нео п ход не по тре бе“, па ка же ка ко: „На ши љу ди и Бу га ра ши, ко ји би 
при ста ли уз нас, не ће да иду у грч ку цр кву. Ста ри поп Алек са из То-
пол ча на ка же ми, ка ко не би жа лио да умре, са мо кад би мо гао у 
При ле пу у срп ској цр кви ко га вен ча ти...“

За „на шу шко лу“ у При ле пу, ко ју је по се тио, на во ди да је „из гле дом 
и ра дом у њој... пот пу но за до во љан с об зи ром на ло кал не по год бе  у 
овом ме сту“.

У При ле пу је „не ка да“ по сто ја ла „срп ска оп шти на“ са ви ше чла но ва 
– Ри стић на во ди, мо жда, њих 11, а са да је оста ла на дво ји цу: Спир-
ко ви ћа и Пе ру Ди ми три је ви ћа – му те ве ли ју срп ске ва ро шке шко ле 
(ра ни је је њој при па дао и – Ри сти ћу „из о дав но“ по зна ти Ко ле Шап-
че вић – „ко ји не ка да при мао и пла ту од нас“). За раз ли ку од Бу га ра и 
Гр ка, ко ји су стал но има ли сво је оп шти не, и сво је по себ не ко џо ба ше 
– оп штин ске ста ре ши не сво јих вер ских и вер ско-на ци о нал них за јед-
ни ца, као „бул гар-ми ле ти“ (при пад ни ци Ег зар хи је), од но сно „урум-
-ми ле ти“ (при пад ни ци Па три јар ши је) Ср би ће, тек не ко ли ко го ди на 
ка сни је би ти за ве де ни у тур ске по ре ске деф те ре („ну фуз-дев те ре“) 
као „слав-ор то док си“, – и на осно ву то га има ти пра во (ми мо ути ца ја, 
ка ко Ег зар хи је, та ко и Па три јар ши је и њи хо вих слу жбе них пред став-
ни ка) за по ди за ње и одр жа ва ње сво јих „срп ских на род них шко ла“.

Што се од но си на цр кве у При ле пу, пр ва хри шћан ска цр ква у овој 
ва ро ши за вре ме тур ске вла да ви не, Ри стић на во ди да је са зи да на 
1838, као па три јар шиј ска – урум-ми ле ти – вер ска уста но ва. (Па три-
јар ши ја је у При ле пу има ла и па ра клис.) А до та да „При леп ча ни су 
ишли на мо ли тву у се ло Ва рош, где је од не ко ли ко цр ка ва ко је и да-
нас пе ва ју, нај ва жни ја цр ква Св. Ди ми три ја“. У по гле ду цр кве но-вер-
ске ори јен та ци је При леп ча на, Ри стић на гла ша ва ка ко: „По треб но је 
на по ме ну ти да не грч ке на род но сти то ли ко не ма ре Па три јар ши ју да 
не ће да се за пи шу у Рум-ну фуз дев те ре. То не ће чак и на ши ... на-
ро чи то не про сти ји свет“. Ова кво др жа ње овог де ла при леп ских гра-
ђа на „гр ко ма на“ схва тало се као ре ак ци ја на упор ност пред став ни ка 
фа на ри от ских грч ких ар хи је ре ја на ка те дри би тољ ске пра во слав не, 
Пе ла го ниј ске ми тро по ли је.

Из цр кве не исто ри је срп ске сред њове ков не про шло сти, од по себ ног 
зна ча ја су два са оп ште ња Ри сти ће ва. У пр вом од њих, он на во ди: „По-
ред Мар ко вих Ку ла, на ко је сам се пео, и ма на сти ра Св. Аран ђе ла, 
куд сам ишао да сни мим још је два при мет не остат ке ли ко ва Кра ља 
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Ву ка ши на и Кра ље ви ћа Мар ка, био сам и у ма на сти ру Тре скав цу на-
ро чи то да фо то граф ски сни мим узи да ну пло чу Да би ши ћа ено хи ја ра 
Ца ра Уро ша. Њу су аген ти Бу гар ства по ку ша ва ли мно го пу та да диг-
ну из зи да, и то ме се увек од у пи рао на род. По то њи пут то је по ку шао 
вла ди ка Гли го ри је, али се то ме од у пр ла баш са ма оп шти на бу гар ска 
у При ле пу. ‘Ми зна мо – го во ре да су му ка за ли – да смо би ли Ср би. 
Сад смо се пре то пи ли у Бу га ре. Ко зна шта још мо же би ти. Пло ча 
сто ји то ли ко го ди на, не ка сто ји и да ље. Кад смо ми већ Бу га ри, шта 
вам она сме та’“. А из дру гог са оп ште ња, Ри стић на во ди: „Тре ска вац 
ма на стир је већ по знат и ши рем Срп ству. Ње га је би тољ ски бу гар ски 
вла ди ка дао био на упра ву по пу Ни ко ли, с тим да има слу ша ти ни ког 
дру гог до ње га – вла ди ку. Из гле да да ту на ред бу сла бо слу ша бу гар-
ска оп шти на у При ле пу. Од 8500 гро ша, ко ли ко је ма на стир до био 
ове го ди не [1899] о сла ви – ка зи вао ми је сам поп Ни ко ла – оп шти на 
је узе ла 7000 гро ша и шко ла у При ле пу, а ма на сти ру је оста ви ла за 
по тре бе му 1500 гро ша.“

За исто ри ју ма на сти ра Тре скав ца од зна ча ја су би ла још дру га два 
са оп ште ња: пр во о нек да шњој ма на стир ској тр пе за ри ји, а дру го о 
два ма на стир ска зво на, пре то пље на, ка ко би се укло нио за пис да-
ро дав ца. За јед но од њих, на пу кло (од пре та па ња), Ри стић се се ћа да 
је на ње му – кад је пр ви пут по се тио ма на стир 1891. го ди не – би ло 
уре за но име кти то ра, или срп ског кне за Ми ло ша, или „бла же но у по-
ко је ног“ кне за Ми ха и ла. (Ри стић не на во ди ко је и за што пре то пио 
зво на да би се укло ни ла уре за на име на, али је алу зи ја на ег зар хи сте 
очи глед на!)

Дру га свр ха Ри сти ће вог ше сто днев ног пу то ва ња би ла је по се та Кру-
ше ву и не ким окол ним се ли ма, а у пр вом ре ду да из ви ди на ста ле 
про бле ме у ве зи са срп ским шко ла ма. О то ме, ка кву је си ту а ци ју за-
те као, он из ве шта ва над ле жно ми ни стар ство, тра же ћи, при том, по-
треб на упут ства ра ди њи хо вог ре ша ва ња: „Из При ле па сам кре нуо у 
Кру ше во, свра тив ши у Вр бља не да ви дим шта да чи ним с шко лом, 
ко ја је до шла у опа сност услед су ко ба учи те ља с му те ве ли јом и ово га 
бра том поп Ни ко лом. Све мо је до ви ја ње из Би то ља да учи те ља за др-
жим на ње го вом ме сту ни је по мо гло; и поп и му те ве ли ја оте ра ли су 
учи те ља Ко сту Ни ко ли ћа, и ја сам шко лу на шао за тво ре ну. Сма тра-
ју ћи се ипак да ко ли ко то ли ко по др жим на стра ни по па и му те ве-
ли ју, оста ло је уго во ре но да ће они при ми ти за учи те ља сва ког ко га 
им по ша љем, са мо не до са да шњег, на ко га се поп Ни ко ла ту жи да је 
имао... упут ства до са ђи ва ти му... по сле пр вог пу та у Ср би ју, ми слим 
пре го ди ну да на. Дру га тро ји ца... ме ђу тим из овог се ла до ла зи ла су 
ми оно мад уз из ја ву да ће да ра си па ју [растуре] све ако је дан од њих 
не по ста не му те ве ли ја на ме сто са да шњег. Ја сам сву тро ји цу ис те рао 
из Кон су ла та, и сад че кам ваше одо бре ње и пред ло же не вам из ме не 
у учи те ље вом раз ме шта ју, па да ви дим, хо ће ли мо ћи про ра ди ти ова 
шко ла“.

У оче ки ва њу рас пле та ове те шке и муч не си ту а ци је, у на по ру да се 
срп ска шко ла, у овом ме сту ва жном за одр жа ва ње срп ске про све те, 
одр жи и по ред број них те шко ћа ко је су јој би ле при чи ња ва не са (бу-
гар ске, ег зар хиј ске стра не, али и ина че), Ри стић је дао сле де ћи опис 
дру штве но-пси хо ло шке ат мос фе ре у ко јој се од ви јао рад срп ског 
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школ ства на овом под руч ју Би тољ ског ви ла је та: „Да би сте ви де ли са-
мо ка кви ми ја ди од се ла за да ју  ово ли ког по сла, по ме ну ћу да Вр бља-
ни не ма ју ви ше од 38 ку ћа, од ко јих су две бу га ра шке, и да ја не бих 
ни свог нај љу ћег зло тво ра за тво рио у со бу на ме ње ну за стан учи те љу: 
је дан ма ли про стор зе мљом па то сан, бла том сле пљен, ко сом та ва ни-
цом та ко да је чо ве ку не мо гу ће при ћи кра ју со бе, а да се не са гне, 
све тлост до ла зи кроз је дан про зор чић, отво ре н у зи ду од на бо ја. И 
опет хо ће сва ки да је у се лу ста ри ји и од кон су ла и од учи те ља! А шта 
је ко шта ло отва ра ње ове шко ле, и шта сад она ко шта по сла то вам је 
из књи га бла гај не под руч ног Вам Ми ни стар ства. Та кав је слу чај и сa 
[селом] Ли са ла јем“.

Про бле ма са шко ла ма – око њи хо вог отва ра ња и уре ђи ва ња, и по-
себ но са му те ве ли ја ма, Ри стић је имао и у не ким дру гим се ли ма, 
као у (су сед ном се лу) До бру ше ву (око „ар зо ва ла“ – до зво ле за отва-
ра ње шко ла код тур ских вла сти), у се ли ма би тољ ске ка зе: Ди хо во, 
Бру сник, Лен це, где се по ја вио по крет за отва ра ње срп ских шко ла, и 
др. – На ро чи ту по се ту Ри стић је учи нио ве ли ком се лу Кри во го шта-
не (са ме шо ви тим срп ско-бу гар ским – „ср бо ман ско“-„бу га ра шким“ 
ста нов ни штвом) „да ви дим на че му сто ји пи та ње отва ра ња на ше 
шко ле“. У ве зи са ова квом по ја вом, Ри стић из но си сво је ми шље ње: 
„имао сам при ли ке уве ри ти се ко ли ко би ор га ни за ци ја Ма ће до на ца у 
Ср би ји на ста ње них из ве де на као што тре ба по ма га ла на ма ов де“, па 
на во ди слу чај не ког Ко сте Сто ја ко ви ћа из Гор њег Ди вја ка и ње го во 
бу га ра шко опре де ље ње усред Бе о гра да..., и у обрат ном слу ча ју ср бо-
фил ства (по тај ног) ме ђу „бу га ра ши ма“. Као ка рак те ри сти чан при-
мер Ри стић на во ди слу чај са ег зар хиј ским по пом Ни ко лом у Кру ше-
ву ко ји је, ту, учи нио кур то а зну по се ту овом срп ском кон зу лу, и због 
то га на ву као на се бе гнев град ског ко ми те та При ле па: „У по твр ду 
ко ли ко је Бу га ра ши ма осе тљи во пре ма нај ма њој по пу стљи во сти и 
пред у сре тљи во сти пре ма Срп ству по во дом мо је по се те Тре скав цу...“, 
као и због поп Ни ко ли не по се те, „да су га... оп шти на ри из гна ли из 
ма на сти ра и по ста ви ли за ста ре ши ну дру гог све ште ни ка. Услед то га 
се по бу ни ло се ло Даб ни ца – бли зу Тре скав ца – ко је во ли поп Ни ко лу, 
и за инат се спре ма да узме срп ског учи те ља! Шта је он да оста ло за 
на ше љу де у При ле пу!“ – Ка ко се ви ди и из при ме ра, по ло жај срп ски 
опре де ље них „ср бо ма на“ – Ср ба па три јар ши ста у скроз „бу га ра шки“ 
опре де ље ног При ле па, не са мо да је био те жак, већ и по гу бан, крај-
ње ег зи стен ци јал но угро жен. У та квом не при ја тељ ском окру же њу, 
упра во од „бу га ра ша“ – при пад ни ка „ши зма тич ке“ и ми ли тант не Ег-
зар хи је, Ри стић је са пра вом, за то вре ме, твр дио да: „На ши се у При-
ле пу до бро др же с Тур ци ма и на ро чи то су за до вољ ни с кај ма ка мом 
[начелником]. Овом је г. Ве се ли но вић [Милојко] иду ћи у При леп с г. 
Пе ром То до ро ви ћем [коме је] обе ћао био на ше од лич је у знак бла-
го дар но сти и при ја тељ ско др жа ње пре ма на ши ма...“ У по ре ђе њу са 
ста њем у срп ско-бу гар ским од но си ма, не са мо уоп ште на те ре ну, већ 
и у ме ђу др жав нич ким при ли ка ма из ме ђу Ср би је и Бу гар ске – у то 
вре ме, по сту па ње тур ских вла сти би ло је да ле ко сно шљи ви је не го ли 
од стра не Ег зар хи је и ак тив но сти ко ми тет ске ор га ни за ци је. У овом 
по гле ду, не са мо срп ски исто риј ски из во ри, не го и зва нич на бу гар-
ска до ку мен та ци ја по твр ђу је ова кво ста ње у ме ђу соб ним од но си ма 
„ср бо ма на“ и „бу га ра ша“. Пр во бит на, до 1893/94. го ди не, бор ба за 



ИЗ СРП СКЕ ИСТО РИЈ СКЕ 
ПРО ШЛО СТИ У
БИ ТОЉ СКОМ ВИ ЛА ЈЕ ТУ 
НА ПРЕ ЛА ЗУ
19. У 20. ВЕК
(ДРУ ШТВЕ НО-
-ПО ЛИ ТИЧ КЕ
ПРИ ЛИ КЕ)

7

пре власт цр кве ног и про свет ног ути ца ја на сло вен ско ма ће дон ско 
ста нов ни штво, као не ка вр ста њи хо вог сво је вр сног ри вал ства, пре-
тво ри ла се у же сто ке ору жа не су ко бе. Зби ва ња и до га ђа ји то ком две 
по след ње де це ни је тур ске вла сти, до 1912. го ди не, да ва ли су основ ну 
ка рак те ри сти ку крај ње те шког по ло жа ја ма ће дон ског ста нов ни штва, 
по себ но у кра је ви ма Би тољ ског ви ла је та, и би ли од знат ног ути ца ја, 
не са мо на уну тра шњу по ли тич ку си ту а ци ју Тур ске ца ре ви не и ру ме-
лиј ским ви ла је ти ма, већ и на ме ђу на род не од но се тур ског цар ства са 
бал кан ским др жа ва ма. Све до кра ја 1890-их го ди на, све стра на ак тив-
ност Ег зар хи је у ма ће дон ским кра је ви ма би ла је од нај не по сред ни јег 
ути ца ја на срп ско-бу гар ске од но се уоп ште.  

Го ди на 1902. у пре де ли ма Би тољ ског ви ла је та, а по себ но у При леп-
ској ка зи и у По ре чу,  озна ча ва ла је, до брим де лом, на ста вак прет-
ход не, са том раз ли ком да су се и да ље де ша ва ли про го ни хри шћа-
на, али да је би ло и не ко ли ко круп ни јих по ги би ја ко мит ских че та и 
њи хо вих вој во да, као и ви ше уби ста ва ви ђе ни јих до ма ћих Ср ба од 
стра не бу гар ских те ро ри ста по на ло гу ру ко вод ства ВМРО из При ле-
па. Та кви до га ђа ји де ша ва ли су се ско ро по свим ка за ма за пад не Ма-
ће до ни је, али су они би ли нај ин тен зив ни ји на про сто ру При леп ског 
по ља и ње го ве око ли не.

Та ко се пр вих да на мар та у Ка ди ном се лу од и гра ла кр ва ва бор ба из-
ме ђу бу гар ске че те вој во де Ме то ди Па че ва (бу гар ског учи те ља ро-
дом из Охри да) и тур ске вој ске. Че та се на ла зи ла у се лу „ра ди ор га-
ни зо ва ња“, где је би ла оп ко ље на и на пад ну та и пот пу но уни ште на. 
Ку ћа у ко јој су би ле ко ми те би ла је за па ље на и из го ре ла до те ме ља 
са свим окол ним шу па ма и ко ша ра ма; не ки од чет ни ка су из го ре ли у 
по жа ру. Код по ги ну лог вој во де „на ђен је спи сак свих ор га ни зо ва них 
се ла и име на љу ди, ко ји су ор га ни за ци ју во ди ли и њом упра вља ли, 
као и ве ли ка су ма но ва ца ор га ни за ци је“. Тур ска власт је иден ти фи-
ко ва ла ком про ми то ва не љу де, ме ђу ко ји ма је би ло и чла но ва град-
ског ко ми те та и оте ра ла их у Ма лу Ази ју „на до жи вот но за то че ње“

Ко ми тет је по во дом ове ве ли ке по ги би је, по вео ис тра гу, осум њи чио 
три до ма ћи на: Стан ка Ак чи је ви ћа, Та ле сај џи ју и Ди ми три ја Вр ба 
„као тур ске шпи ју не“ и ли кви ди рао их иако су би ли „ни кри ви ни 
ду жни“; не ко вре ме доц ни је би ло је утвр ђе но да је тур ску власт о бо-
рав ку че те у Ка ди ном се лу оба ве стио „је дан ћа ја са чи флу га Ко че и 
Да ме та Не бре кли је ва“. По ги би ја че те по ра зно је де ло ва ла на ег зар-
хи сте ши ром При леп ске ка зе и зна чи ла је у ства ри по раз угле да са-
мог град ског ко ми те та, као и це ле ко ми тет ске ор га ни за ци је. Са вре-
ме ник зби ва ња из тог вре ме на, Пе тар Ко ла ре вић, (из обли жњег се ла 
Све то ми тра ни, та да и сам „члан исте ор га ни за ци је“), ка ко је сам за-
бе ле жио у сво јим успо ме на ма, оце нио је цео овај до га ђај да: „Ор га-
ни за ци ја [ВМРО] је зна ла це лу исти ну, ипак су ти не ви ни до ма ћи ни 
уби ве ни са мо да се свет за пла ши и бу де по ко ран и по слу шан ор га ни-
за ци ји и да се пра ви што ве ћа га ла ма и по ди же по ли тич ка пра ши на 
ван тур ске гра ни це, код ино стра ног сло бод ног све та, ка ко бу гар ска 
ор га ни за ци ја во ди бор бу за сло бо ду Ма ке до ни је. За оно га ко ни је 
упо знат са ствар но шћу, ве ро вао је у то, а за нас у ор га ни за ци ји би ло 
је све ја сно али смо мо ра ли ћу та ти и тр пе ти“. 
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По сле овог уби ства три срп ска се ља ка (– „ср бо ма ни“) из Ка ди ног 
се ла, на сли чан на чин уби јен је се љак у Крушеву Ђор ђе Зу љам из 
Све то ми тра на, по на ло гу та мо шњег пред сед ни ка град ског ко ми те та, 
Јо ва на Чко ње ва, та ко ђе из Све то ми тра на. („Са Ђор ђем је свр ше но и 
не мој ви ше да се рас пи ту јеш“ – био је од го вор јед ног ко ми те тли је у 
Кру ше ву.) Ово уби ство свог зе мља ка Ђор ђа, Пе тар Ко ла ре вић је про-
ко мен та ри сао: „Ево огле да ла он да шњег вре ме на у ко ме је ор га ни за-
ци ја бу гар ска ца ро ва ла и уби ја ла не ви не љу де, по ште не и ис прав не, 
на не ку до ста ву не ке про ту ве ко ји су се увла чи ли у ор га ни за ци ју“.

Ова, 1902. го ди на, за бе ле жи ла је и два те шка гу бит ка бу гар ских ко-
мит ских че та: у се лу Ра ки ти но, у Де мир Хи са ру (ју го за пад но од Кру-
ше ва) по стра да ла је че та вој во де Ве ле Мар ко ва (ро дом из кру шев ског 
се ла Сел це); а не ко ли ко да на ка сни је, на Ус крс „по стра дао је вој во да 
[Јордан] Пи пер ков са це лом че том, на кон че га су Тур ци при ме ни ли 
те шке ре пре са ли је и су ђе ња ви ђе ни јих се ља ка. По сле ди ца је би ла: 
„Да је страх за вла дао у це лом овом кра ју: Де мир Хи сар“. Бун тов нич-
ко-за ве ре нич ка 1902. го ди на у Би тољ ском ви ла је ту би ла је са мо увод 
у пред сто је ће ве ли ке до га ђа је у 1903. го ди ни.

II

Цр кве ни рас цеп ко ји је на стао по стан ком Ег зар хи је – као, пре све га, 
вер ско-на ци о нал не ин сти ту ци је бу гар ског на ро да – у по чет ној фа зи 
ње ног цр кве но-вер ског („бу гар ска ши зма“) и на ци о нал но-по ли тич-
ког Sturm und Drang-a, од но сно „фи ле ти зма“ и ми си о нар ског во лун-
та ри зма, – ина у гу ри сао је јед ну вр сту вер ско-цр кве не авер зи је пре ма 
све му и сви ма ко ји ни су при хва ти ли цр кве ни пар ти ку ла ри зам, по го-
то во не у ње го вом на сил ном на ту ра њу, че сто и при ме ном не ка нон-
ских ме ра и не-еван ђе о ских по сту па ка. Оту да се овај, и ова кав рас цеп 
осе тио – не са мо у вре ме пле би сци тар ног из ја шња ва ња ју жно сло вен-
ског ста нов ни штва 1870. го ди не, ка да је Ег зар хи ја про гла ше на, већ 
– због ње не на гла ше не и „по ли ти зо ва не про зе ли ти стич ке ак тив но-
сти и по сле то га – све до по сто ја ња вла сти Тур ског цар ства на Бал-
кан ским про сто ри ма  1912/1913. го ди не (за кључ но са Лон дон ским 
ми ров ним уго во ром ју на 1913. го ди не). Цр кве ни ор га ни Ег зар хи је, 
по себ но од кра ја 19. ве ка, у спро во ђе њу цр кве но-вер ске кон цеп ци-
је  са на ци о нал но-по ли тич ким пред став ни ци ма бу гар ске об но вље-
не др жа ве на Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не, иден ти фи ку ју ћи 
цр кву са (бу гар ском) др жа вом, и ста вља ју ћи се под па тро на том (те) 
др жа ве – ис та кли су на че ло фи ле ти зма као глав ну иде ју – во ди љу у 
сво јој де лат но сти. За оства ре ње сво је цр кве но-вер ске по ли ти ке обил-
но су се слу жи ли и сред стви ма и уста но ва ма та кве др жав не по ли ти-
ке, а по сле 1893/94. и „услу га ма“ но во о сно ва не ВМО РО, одн. ВМРО 
на ма ће дон ским про сто ри ма. Та ве за Ег зар хи је са ВМРО, а на ро чи то 
не ус про ти вљу ју ћи се ње ним екс трем ним на че ли ма, чак и про ти вно 
цр кве ним вер ским ка но ни ма (уче њи ма), учи ни ла ју је, у не ку ру ку, 
па тро ном и са у че сни ком у ње ним екс трем ним исту па њи ма то ком 
про во ђе ња ко мит ске ак ци је, по себ но пре ма при пад ни ци ма срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та у ма ће дон ским кра је ви ма, а пре све га у 
сан џа ци ма Би тољ ског ви ла је та. Та ко ње на екс трем на по ли ти ка про-
тив „Ср бо ман ско-па три јар шиј ских“ се ла, ни по сле про па сти устан ка 
1903. го ди не ни је пре ста ја ла, не са мо од стра не ара миј ски ал бан ских 
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че та, већ и ко ми тет ских, по себ но по др жа ва них од Ег зар хи је у за пад-
но-ма ће дон ским пре де ли ма.    

Јед на од те шких по сле ди ца ра зор не по ли ти ке ко ју је во ди ла Ег зар-
хи ја, не са мо у по гле ду цр кве не ши зме и де о бе ста нов ни штва на ег-
зар хи сте и па три јар ши сте ши ром Ру ме ли је, не го и у на ци о нал но-по-
ли тич ком по два јању у ши ро ке ма се сло вен ског жи вља – а по себ но на 
про сто ру Ма ће до ни је и Ста ре Ср би је – би ло је ру ше ње до та да шњег 
си сте ма дру штве но-ци ви ли за циј ске рав но те же у њи хо вом оби ча је-
ном жи во ту и њи хо вој ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји, и на ро чи то пре-
ма тур ској, ино вер ној и ино род ној др жа ви и ње ним пред став ни ци ма 
вла сти. Ег зар хи ја, од но сно ње на – још од са мог по чет ка ши зме – из-
ра зи то цр кве но-вер ска и ксе но фоб ска на ци о нал но-по ли тич ка ве ли-
ко бу гар ска ори јен та ци ја, до шла је до па рок си зма не тр пе љи во сти не 
са мо пре ма фа на ри от ској Ва се љен ској па три јар ши ји у Ца ри гра ду, 
већ и пре ма по сто је ћим, тра ди ци о нал ним на род ним цр кве но-вер-
ским, дру штве ним и школ ско-про свет ним уста но ва ма на про сто ри-
ма не ка да шње Пећ ке па три јар ши је и Охрид ске ар хи е пи ско пи је, ко је 
је упра во уки ну ла фа на ри от ска Ца ри град ска па три јар ши ја, и то уз 
пу ну са гла сност Ото ман ске Пор те, у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, ка ко 
је ина че по зна то у исто ри о гра фи ји. При ме ра за то би ло је чак и пре-
ви ше, ка ко на про сто ру Ста ре Ср би је, у Скоп ском сан џа ку Ко сов ског 
ви ла је та, та ко и у ма ће дон ским пре де ли ма Би тољ ског и Со лун ског 
ви ла је та, а ре зул та ти те ра зор не по ли ти ке би ли су очи глед ни у свим 
друштвеним сре ди на ма и по ја ва ма јав ног жи во та.

Та ко, по јед ном на ра тив ном из во ру са вре ме ни ка дру штве но-по ли-
тич ког жи во та у Би тољ ском ви ла је ту при кра ју тур ске вла да ви не 
на Бал кан ском по лу о стр ву, споменутог срп ског учи те ља у При ле пу 
(Пе тра Ко ла ре ви ћа, из Све то ми тра на При леп ске ка зе): „У овом кон-
фу зном вре ме ну, по след ње де це ни је XIX и пр ве де це ни је XX ве ка, 
бор ба се во ди ла на жи вот и смрт на не ко ли ко фрон то ва, из ме ђу Ср-
ба и Бу га ра, из ме ђу Ср ба и Гр ка, из ме ђу Бу га ра и Гр ка и за јед но сви 
про тив – Ту ра ка, ви ше слу чај но не го ли спо ра зум но и обрат но. Кад 
би чо век ову кон фу зну бор бу по сма трао са стра не и не при стра сно, 
ре као би, ови љу ди из гу би ли су пот пу но здрав ра зум. Ме ђу тим, ни је 
та ко...“ Шта је би ла по за ди на ових, ско ро из не над них и за стра шу ју-
ћих „кон фу зних вре ме на“, исти на ве де ни из вор ука зи вао је на је дан 
од по чет них не ми лих слу ча је ва из пр вих го ди на при су ства Ег зар хи је 
у ма ће дон ским кра је ви ма: „У то вре ме по ку ша ло се ства ра ње и по 
се ли ма срп ске цр кве но-школ ске оп шти не, али без успе ха. У Кри во-
го шта ни ма (нај ве ће се ло у При леп ској ка зи) по ку ша но је и при вре-
ме но је обра зо ва на оп шти на, али се ни је мо гла одр жа ти ду же, јер 
власт тур ска ни је [то] одо бра ва ла по се ли ма. И у овом по ку ша ју би ла 
је јед на људ ска жр тва. Уби вен [је] је дан ви ђен до ма ћин и пр вак се ла 
Ко ста [Коте] Чав ко вић [Чавка] од исте ор га ни за ци је ВМРО. При ја-
те љи Ко сти ни ни су при ми ли рав но ду шно ово уби ство не го су од мах 
ре а го ва ли и из про тив нич ког та бо ра, ини ци ја то ра за ње го во уби ство, 
истог да на уби ли су во ђу њи хо вог Дим ка Лу до ви ћа из истог се ла. Ово 
уби ство сва ка ко је про ис те кло, мо ти ви са но је би ло због па три јар шиј-
ског, срп ског опре де ље ња по ги ну лог Чав ко ви ћа, „и би ло пре не се но 
на на ци о нал но-по ли тич ки те рен и ВМРО је – као из ра зи та ан ти срп-
ска ор га ни за ци ја из вр ши ла уби ство јед ног свог про тив ни ка“. 
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Ути цај Ег зар хи је, уоп ште, био је вр ло ве ли ки и оста вљао је по сле ди це 
од нај ве ћег исто риј ског зна ча ја.

По ти ра ње на род не оби чај не и исто риј ске тра ди ци је, по себ но нај ве-
ћег по ро дич ног пра зни ка Сла ве, али и ге не ра циј ски уста ље ног на чи-
на жи во та од стра не Ег зар хи је, на ме та ње бу гар ског име на и бу гар-
ских учи те ља, шко ла и је зи ка (по себ но је био те шко ра зу мљив пра во-
пис), би ли су чи ни о ци ко ји су (има ју ћи у ви ду и, че сто, на сил нич ки 
на чин оп хо ђе ња) ути ца ли не са мо на сма ње ње пр во бит ног оду ше-
вље ња за до би је ну сло вен ску цр кву и от це пље ње од фа на ри от ског 
грч ког све штен ства, већ су оја ча ли и про цес вра ћа ња Па три јар ши ји 
(уз сло вен ско бо го слу же ње), срп ском све штен ству и срп ским шко ла-
ма. Тај про цес по врат ка, пак, срп ској цр кве но-про свет но-кул тур ној 
ори јен та ци ји и срп ској исто риј ској тра ди ци ји – на су прот на гла ше ној 
бу гар ској цр кве но-по ли тич кој аси ми ла ци ји и на сил но на ме та ној бу-
га ри за ци ји сло вен ског ма ће дон ског ста нов ни штва, све ви ше и ви ше 
се осло ба ђао Ег зар хиј ског ду хов ног ту тор ства и ме ша ња у жи вот не, 
лич не и дру штве не при ли ке и од но се, и вра ћао ста рим сло вен ско-
-срп ским тра ди ци ја ма. На су прот бу гар ској на ци о нал но-по ли тич-
кој и про свет но-кул тур ној иде ји, об на вља ла се и стал но уз ра ста ла 
иде ја срп ског на ци о нал ног име на и осе ћа ња са вре ме ног срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та. Ег зар хи ја је, во ђе на бу гар ском на ци о нал-
ном иде јом уз то и пер ма нент но спро во ђе ном по ли ти ком то тал не 
ср бо фо би је – још по чет ком 1880-их го ди на, иза зва ла по дво је ност и, 
за тим рас цеп, на кра ју и ме ђу соб ни су коб у це ли ни дру штве но-кул-
тур не за јед ни це сло вен ског ста нов ни штва на ши ро ком про стран ству 
сва три ру ме лиј ска ви ла је та: Со лун ском, Би тољ ском и Ко сов ском 
(Ско пљан ски сан џак).

 „Као ре зул тат на раз би вач ка та ак тив ност се по ја ви ше: ср бо ма ни, гр-
ко фи ли, бу га ро фи ли, па три јар ши сти, ег зар хи сти, про те стан ти и ка-
то ли ци, ко ји по сто ја но се ка ра ле [свађали се] по ме ђу се бе. Во дру ги 
збо ро ви [другим речима] би ло раз би је но един ство то на ма ке дон ски-
от на род нео п ход но по треб но за успе шна та бор ба про тив... тур ски-
те фе у дал ци и тур ска та др жа ва. Тур ска та вла да ве што... пол зу ва ла 
[користила] оваа мај стор ски со зда де на вер ско-на ци о нал на под во е-
ност и уште [још] по ве ќе... раз го ру ва ла по тик ну ва јќи [подс тицала] 
ед ни про тив дру ги те“). Пр во бит но (још кра јем 1860-их го ди на) за-
ми шље ни иде ал о сврг ну ћу ап со лу ти зо ва не грч ке цр кве не и ду хов-
не су пре ма ти је у вер ско-дру штве ној сре ди ни ши ром ју жно сло вен-
ског све та под тур ском вла да ви ном, а ус по ста вљен Ег зар хи јом 1870, 
као за јед нич ке цр кве не ор га ни за ци је, са до ма ћим, сло вен ским све-
штен ством и цр кве но сло вен ском ли тур ги јом, убр зо се из не ве рио у 
дво стру ком прав цу: пр во, стро гом цен тра ли за ци јом цр кве не упра ве 
на свој те ри то ри ји на зна че ној у сул та но вом фер ма ну, а исто је зна-
чи ло уки да ње свих пра ва по ме сних цр ка ва у рас по ла га њу нов ча ним 
сред стви ма до би је них из ло кал них из во ра, од но сно сво јих па ро хи-
ја на; и, дру го, уво ђе ње по ли тич ких ме ра и фи ле ти стич ког прин ци па 
у свр ху бу га ри за ци је свег сло вен ског жи вља из ван кла сич них те ри-
то ри ја Бу гар ске Тр нов ске Па три јар ши је у вре ме тур ске оку па ци је 
бал кан ских сло бод них др жа ва у 14. и 15. ве ку, тј. из ван те ри то ри-
јал ног про сти ра ња ауто ке фал не Охрид ске ар хи е пи ско пи је и срп ске 
Пећ ке па три јар ши је. И тај по ку шај цен тра ли за ци је цр кве не упра ве, 
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као и бу га ри за ци је це ло куп ног дру штве ног и јав ног жи во та иза звао 
је – већ пр вих го ди на по ор га ни зо ва њу Ег зар хи је – сна жан от пор 
у мно гим епар хи ја ма и па ро хи ја ма ју жно сло вен ског пра во слав ног 
ста нов ни штва из ван гра ни ца тек ство ре не Кне же ви не Бу гар ске. Ово 
тим пре што су још пре срп ско-тур ских ра то ва 1876-1878. го ди не, и 
Ег зар хи је (1870) по сто ја ле у пре де ли ма Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је 
мно ге основ не шко ле тзв. ма на стир ског ти па, или на род не шко ле 
ла ич ког обра зо ва ња, чак и шко ле са мо дер ном школ ском на ста вом, 
ка ква је би ла у при ме ни и у Кне же ви ни Ср би ји око сре ди не 19. ве ка. 
Су коб ло кал них шко ла са Ег зар хи јом, на ро чи то у ма ће дон ским пре-
де ли ма, за о штра вао се и због нов ча но-фи нан сиј ских сред ста ва, тј. 
при нуд ног уво ђе ња сво је вр сног „са мо до при но са“ – по себ них нов ча-
них при ре за, ко ји су са ку пља ле ег зар хиј ске тзв. „цр кве на и учи ли-
шна на сто ја тел ства“. По кри тич ком су ду ма ке дон ског исто ри ча ра, 
Љу бе на Ла пеа, „тат ко то на ма ке дон ска та исто ри ја“: „Ва ква та по ли-
ти ка на Ег зар хи ја та... по осло бо ду ва ње то на Бу га ри ја, поч на ла да се 
про вле ку ва [провлачи] и екс пан зи о ни стич ка та по ли ти ка на бу гар-
ска та вла да и двор за опи ту ва ње [поку шај] да ги спрег не [упрегне] 
на ши те оп шти ни да и [им] слу же на неј зи ни те це ли [њене циљеве] 
пре ди зви ка ла [произвела] си лен от пор кај [код] ма ке дон ски те ма си 
и ин те ли ген ци ја та...“

Ме ђу тим, про блем од но са Ег зар хи је и за те че них на род них уста но-
ва – цр кве но-школ ске оп шти не и тра ди ци о нал них вер ских на род-
них оби ча ја и про сла ва ни је био, че сто, у са гла сно сти са по ли ти-
ком Ег зар хи је и ра дом ње них пред став ни ка на те ре ну, и то из ви ше 
круп них и зна чај них раз ло га. Слу чај При ле па био је у овом по гле-
ду, ко ли ко ин те ре сан тан по сво јој по ја ви, то ли ко и симп то ма ти чан 
по сво ме (ши рем и ду бљем) зна ча ју, као и по по сле ди ца ма у да љем 
раз вит ку дру штве них, обра зов но-кул тур них и на ци о нал но-по ли-
тич ких при ли ка у то ме де лу ма ће дон ског сло вен ског ста нов ни штва. 
Спо ме ну ти ма ке дон ски (по сле рат ни 1941–1944) исто ри чар, Љу бен 
Ла пе, го во ре ћи о про зе ли ти зму Ег зар хи је и ње ној бу га ри за тор ској 
по ли ти ци, чак и пр вих де це ни ја по ње ном осни ва њу, а ина че и сам 
ро ђен у При ле пу (1910. г.) на во дио је ка ко: „Дел од ма ке дон ски те 
про тив ни ци на Па три јар ши ја та ба ра ле [тражиле су] да се вра ти уки-
на та та ав то ке фал на Охрид ска ар хи е пи ско пи ја. Ме ѓ у тоа, не се ќ а -
ва јќи до стат но [довољно] во се бе си да је про дол жат бор би та са ми, 
ма ке дон ски те гра ѓ а ни про ба ра ле и на шле свој со ју зник [савезника] 
во бу гар ски те гра ѓ а ни, кои што исто та ка го тр пе ле иго то [јарам, 
ропство] на грч ка та па три јар ши ја, ка ко и Ма ке дон ци те. Но би де јќи 
во со ју зот со [са] бу гар ски те гра ѓ а ни, кои би ле и по број ни и со по го-
ле ми вр ски [везе] во тур ска та упра ва, ка ко и со свои пе чат ни ор га-
ни [издавачима] на бу гар ски ја зик, на ши те [тј. ма ке дон ски грађани] 
поч на ле да го тр пат [подносе] по сил но то вли ја ние на бу гар ска та 
бур жо а зи ја и да игра ат под ре де на [подређена] уло га. За тоа и го лем 
дел од на ши те оп шти ни, от фр ла јќи [одбацујући] ја ју рис дик ци ја та 
на грч ка та Па три јар ши ја и по вр зу ва јќи [повезујући] се со бу гар ска-
та бур жо а зи ја, го зе ма ше [узели] и бу гар ско на ци о нал но име, ма ни-
фе сти ра јќи ја по овај на чин сво ја та при пад ност кон [према] ан ти-
па три јар ски от та бор. Кон крет но во При леп има ше и дру ги при чи ни 
[разл ози] за тоа. Од 1866. го ди на во При леп деј ству ва ше бу гар ски от 
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учи тел... ро дом из Па на ѓ у ри ште, кои бе ше не са мо гла вен [главни] 
во ова вре ме во гра дот, ту ку [него] и еден од по ак тив ни те фак то ри во 
цр ков но-учи ли ште бор би на При леп...кој сто е ше во пр ви те ре до ви 
на бор ци те за цр кве но-учи ли шна не за ви сност од Па три јар ши ја та“. 
Шта ви ше, „При зна ва ње на бу гар ска та Ег зар хи ја во 1870. го ди на и 
неј зи но то про ши ру ва ње на дел од Ма ке до ни ја зна ча ше... по те сно 
ор га ни за ци о но по ве зу ва ње [повезивање] на тие оп шти ни со но во-
фор ми ра на та ег зар хиј ска цр кве на ор га ни за ци ја ко ја ги на зна чу ва-
ше [означавала] и пла ќ а ше [плаћала] пред се да те ли те на оп шти ни те 
кои тре ба ше да по тек ну ва ат [потичу, припадају] од цр ков на сре ди-
на“. У овом сми слу још чвр шћег увла че ња и у ци вил не, на род не, 
са мо у прав не уста но ве, као што су би ле „учи ли шна на сто ја тел ства“, 
го ди не 1882. Ег зар хи ја је до не ла је дан оп шти пра вил ник за оп шти не 
у Ма ће до ни ји, „од но сно на нив ни от [њихов] са став и ду жно сти“, чи-
ме им је „од зе ма ла [одузела] нив на та до то га шна не за ви сност“.

За по ста нак ова квог упор ног и моћ ног ути ца ја, и упли та ња у рад на-
род них оп штин ских, управ них уста но ва, ко је је сва ки град би рао по 
не ком свом, тра ди ци јом утвр ђе ном си сте му, При леп све до 1896. го-
ди не ни је био не по сред но под ју рис дик ци јом Ег зар хи је, ко ја је на сто-
ја ла да га под ве де под свој ути цај и кон тро лу, ка ко би, уни фи ци ра-
ју ћи на чин њи хо вог до та да шњег из бо ра оп шти на ра, мо гла из ве сти и 
свој дру ги, дру штве но-по ли тич ки и на ци о нал но-по ли тич ки про грам 
код ма ће дон ског ста нов ни штва. Аси ми ла ци ја не ег зар хиј ских, тј. па-
три јар шиј ских вер ни ка – та да по зна тих као „ср бо ма на“ и „гр ко ма на“ 
– за вр ши ла би за по че ти 1870-их го ди на про цес пу не бу га ри за ци је, 
не са мо у цр кве но-вер ској сфе ри, пре ко већ уве де них „цр кве ни те 
на сто ја тел ства“, цр кве них про по ве ди и уоп ште вер ско-цр кве не ак-
тив но сти,– већ и процес овла да ва ња школ ско-про свет ним си сте мом 
и, по себ но се би пот чи ње них „школ ских на сто ја тел ста ва, и, до та да, 
са мо у прав них на род них оп шти на. Јер, од овла да ва ња оп шти на ма 
пре ко сво јих при пад ни ка код из бо ра чла но ва оп штин ске упра ве, и 
њи хо вом из бор ном ве ћи ном, пу тем ад ми ни стра тив них про пи са са 
за кон ском сна гом, Ег зар хи ја би за го спо да ри ла и цр кве ном сфе ром 
на род ног жи во та и ње го вим јав ним ма ни фе ста ци ја ма.

У При ле пу је то Ег зар хи ја по сти гла још у нај ра ни је вре ме сво га по-
сто ја ња, по што је прет ход но ус пе ла пре ко аги та то ра и по ве ре ни ка 
бу гар ског цр кве но-на род ног од бо ра у Ца ри гра ду, (ко ји је при пре-
мао, исто вре ме но и био у то ку рад њи око уста но вље ња Ег зар хи је) – 
да већ 1889. го ди не убе ди сво је идеј но-вер ске при ста ли це да у но во-
и за бра ни оп штин ски са став од 12 чла но ва уве ду и јед ног све ште ни ка 
(ан ти па три јар шиј ског опре де ље ња).

У ди ле ми из ме ђу сло вен ске Ег зар хи је – од ко је се у да ни ма пле би-
сци тар ног из ја шња ва ња и гла са ња – оче ки ва ло ду хов но, вер ско и цр-
кве но осло бо ђе ње од су пре ма ти је и при ну де (си мо ни ја, и др.) фа-
на ри от ског све штен ства, че му су, у ин те ре су оп стан ка пра во сла вља 
ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, по др шку да ле и вла де и на ци о нал не цр кве 
и Ру си је и Ср би је (а пре осло бо ђе ња Бу гар ске), ве ћи на се опре де ли-
ла за Ег зар хи ју, ви де ћи у њој кру пан ко рак осло бо ди лач ком по кре-
ту бу гар ског на ро да. Али на де су из не ве ри ле, јер је Ег зар хи ја убр-
зо, по сле 1878. и 1885. (срп ско-бу гар ски рат, и ње го ве по сле ди це)
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из ме ни ла свој до та да шњи пра вац де ло ва ња и по и сто ве ти ла сво ју вер-
ско-цр кве ну ори јен та ци ју са идејом бугаризма, и по ста ла за ступ ник 
и про вод ник др жав не и на ци о нал не по ли ти ке Кне же ви не Бу гар ске, и 
то не са мо на те ри то ри ји епар хи ја пре ма 1870, не го и пре ма про јек-
то ва ним гра ни ца ма из Сан сте фан ског уго во ра мар та 1878. го ди не. 
По ли тич ка ви зи ја Сан сте фан ске Бу гар ске по ста ла је тра у ма тич на 
ми сао цр кве ног вођ ства Ег зар хи је, као и ње ног са ве зни штва са 1893. 
г. на ста лим ко ми тет ским че та ма ВМРО.

Ка ко се ег зар хиј ска цр кве на упра ва оп хо ди ла пре ма до ма ћим уста-
но ва ма и ка дро ви ма у Ма ће до ни ји, и шта је би ла ње на на ме ра, из-
нео је ком пе тент но ми шље ње исто ри чар Љу бен Ла пе: „От ка ко би ла 
фор ми ра на бу гар ска та на ци о нал на др жа ва... неј зи на та [њена] вла да 
и неј зи нот др жа вен апа рат је прев зе ле [преузели] ра ко вод на та уло га 
и кон тро ла та над на ци о нал на та про па ган да во Ма ке до ни ја. То гаш 
[тада] це ли от цр ко вен апа рат от Бу гар ска та ег зар хи ја што бил за-
тек нат та му, вла да та га пре тва ра ла во свое по слу шно ору дие [оруђе] 
оси гу ра вај ќи му и ма те ри јал на та из др шка“. Ова кво ми шље ње ни је 
би ло уса мље но и ње га је – по ред дру гих са вре ме них исто ри ча ра – за-
сту па ла и срп ска исто ри о гра фи ја.

III

Зна ме ни ти Илин ден ски уста нак, по кре нут у пла нин ском гра ди-
ћу Кру ше ву, 2/15. ав гу ста 1903. го ди не, ни је тра јао ни пу ну не де љу 
да на, угу шен је од стра не тур ске вој ске и ар ба на шког ба ши бо зу ка, 
оста вив ши за со бом број на опљач ка на, опу сто ше на и по па ље на на-
се ља и на хи ља де уби је них љу ди, же на и де це.

Пр ве ве сти о Кру ше ву по сле ула ска тур ске вој ске до био је Би тољ-
ски кон зул М. Ри стић, ка сно уве че, 5/18. ав гу ста: „Та мо је био ужас. 
По сле по вла че ња уста ша вој ска по па ли ла 366 ку ћа, 203 ду ћа на, 
уби ла 44 хри шћа на, пљач ка ла све, си ло ва ла мно ге же не и де вој ке. 
Грч ка цр ква ми тро по ли је по ру ше на тур ским то по ви ма... Глад та мо 
вла да“.А по дру гом из ве шта ју о ста њу та мо шње срп ске ко ло ни је, од 
15/28. ав гу ста на во ди се „да су ба ши бо зу ци из окол них тур ских се ла 
то ва ри ма од но си ли пљач ку. Плен је ужа сан био... ов де [у Битољу] се 
по чар ши ји про да ју ра зни ади ђи ри за ма ле це не... за ли ру две, нај-
ску пље до три ли ре. Злат них лан че ва и ча сов ни ка има пу но“. Исто 
упра ви тељ срп ских при леп ских шко ла ја вља „да се Тур ци хва ле ка ко 
им је гла вом ко ман дант па ша до пу стио да ха ра ју“.

Сли ка о ста њу при пад ни ка срп ске ко ло ни је у Кру ше ву при ка зу је њи-
хов крај ње жа ло стан по ло жај: „Мно го је по ро ди ца оста ло без кро ва 
и хле ба и ме ђу њи ма су, на жа лост, и сви на ши учи те љи. Ст. Ста врић, 
Ант. То до ро вић, Н. Ба џо вић, К[оста] Ди ми три је вић, мо гли су са мо 
жи вот сво јих и свој да спа су, а све по ку ћан ство про па ло им је. Исто 
та ко стра дао је са свим и упра ви тељ Гр да но вић, ко ји је за вре ме до га-
ђа ја био у Би то љу, где је био по зван по слом. Осим ових пре тр пе ли су 
ве ли ке ште те и још не ки учи те љи по на шим се ли ма у око ли ни Кру-
ше ва, та ко да се сви они на ла зе у ве ли кој не во љи, ко ја им чак и гла ђу 
пре ти“. Де та ље о њи хо вој не во љи и бе ди до ста вио је Кон зу ла ту учи-
тељ Ст. Ста врић. Та ко је на ве де но да је учи тељ Ба џо вић „имао на се-
би не ки ста ри зим ски ка пут, а ја дан Пе тар Ри стић до шао је бо со ног и 
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тек у Би то љу по зај мио ци пе ле. Ви де ћи их ова кве... би тољ ски кон зул 
г. Ри стић им је обе ћао...да их Ср би ја не ће на пу сти ти...и за тра жио је 
од ми ни стар ства акон та ци ју од 1.500 ди на ра, ка ко би: „Од те по мо ћи 
они мо гли на ба ви ти пр ве хит не по тре бе“.

По ред Кру ше ва као цен тра устан ка, у Би тољ ском ви ла је ту ве о ма је 
по стра да ла и Ле рин ска ка за, ју жно од Би то ља, та ко да је кон зул Ри-
стић за тур ска зло де ла на вео „да се чо ве ку ко жа је жи“ кад слу ша из-
бе гле се ља ке, ко ји су га о то ме из ве шта ва ли. „Исте стра хо те“ де си ле 
су се и у ка за ма Охри да, и Ки че ва, где је би ло 33 „из го ре лих се ла 
са мо у ње го вој око ли ни“. О то ме два су при ме ра по себ но би ла ка рак-
те ри стич на за по ступ ке тур ске вој ске пре ма хри шћан ским све ште-
ни ци ма: је дан, са по пом Ан ђел ком, из се ла Прем ка у По ре чу, ко ме 
су би ла од се че на оба ува, а дру ги, о по пу Ди ми три ју из по реч ког се ла 
Гре шни ца, ка да се вра ћао из се ла Су во до ла, где је опо јао „јед ног мр-
тва ца: вој ска је на по па ис па ли ла чи тав ра фал ме та ка.“

Ко ли ко је обим тур ских ре пре са ли ја био ве ли ки, ви ди се и по то ме 
што је ре ак ци ја вла да мно гих зе ма ља, а по себ но јав ног мне ња, би ла 
ве о ма ин тен зив на и же сто ка. Та ко, про но си ла се вест да ће Ру си ја у 
Тур ској отво ри ти 15 но вих кон зу ла та, од ко јих 5 са мо у Би тољ ском 
ви ла је ту: Де бру, Кру ше ву, Охри ду, При ле пу и Ко сту ру. По из ве шта ју 
Би тољ ског кон зу ла та, од 5/18. сеп тем бра, о пра вој ве ли чи ни пу сто-
ше ња „не ће се мо жда ни кад до зна ти“. Чак и по угу ше њу устан ка „вој-
ска и ба ши бо зук...чи ни по но во зу лу ме због ко јих је на род и на пу стио 
ог њи шта“. По кон зу ло вим бе ле шка ма, са мо у Ко стур ској ка зи – до 
та да – са зна ло се да је би ло 23 из го ре лих се ла са бро јем ку ћа у по је-
ди нач ном по пи су, а за тим и за оста ле ка зе у ви ла је ту, уко ли ко су се 
мо гли са зна ти по је ди ни слу ча је ви тур ских на си ља. Ме ђу тим, пот пу-
ни по пис – „спи сак се ла у ка за ма би тољ ској, ре сен ској, при леп ској, 
ле рин ској, ки чев ској, ко стур ској, ко ја су по стра да ла при ли ком по-
след њих до га ђа ја [у Илин ден ском устанку] до нео је по дат ке са мо за 
108 се ла, а ис црп но за Би тољ ску (38 се ла) и Охрид ску ка зу (33 се ла). 
У овом спи ску за При леп ску ка зу на ве де но је је ди но да је стра да ло 
се ло: Чу мо во (од 11 ку ћа оста ло по ште ђе но са мо 4 ку ће, а (од на-
ве де них) у Ки чев ској ка зи од 407 ку ћа оста ло је тек 147 ку ћа). Овај 
та лас на си ља пре стао је при кра ју ок то бра 1903. го ди не.

Док је још тра јао уста нак, по кре нут 2/15. ав гу ста, на зван нај пре Кру-
шев ским, а за тим Илин ден ским, у Ср би ји се са жи вим ин те ре со ва-
њем пра тио ње гов ток и раз вој. У же љи да се по мог не, ја вља ле су се 
раз не ини ци ја ти ве, иако зва нич но Ср би ја, сле де ћи са ве те ру ске вла-
де да не узи ма ак тив но уче шће у ње му, ипак ни је оста ла по стра ни. 
Са са гла сно шћу срп ске вла де, осно ва но је „Ко ло срп ских се ста ра“ 
19/28. ав гу ста. Ме ђу осни ва чи ма су би ле и чла ни це др Ми ли ца До бри 
– као пред сед ни ца Управ ног од бо ра, и На де жда Пе тро вић, по зна та 
сли кар ка – као се кре тар. Свр ха је би ла ху ма ни тар на и па три от ска са 
иде јом „по ма га ња сво је по тла че не бра ће ко ја под те шким ту ђин ским 
и тур ским игом цви ле“, Ко ло „про же то оду ше вље њем... да се ста ви 
на слу жбу сво је отаџ би не ши ре ћи и по ма га ју ћи на род ну за ми сао о 
ује ди ње њу це ло га Срп ства... ста вља сво је услу ге сво јој Отаџ би ни, ка-
да она то од ње га бу де по тре бо ва ла“. Ко ло ис ти че у свом про гра му
и иде ју о „пот по ма га њу по стра да лих од пу сто ши у Ста рој Ср би ји и 
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Ма ће до ни ји за овај мо ме нат“, на ме ра ва ју ћи да ши ри „свој бла го-
твор ни се стрин ски ути цај на на шу бра ћу у сми слу вас пит но ме, пру-
жа ју ћи сво ју ру ку у сва ко до ба, у да ни ма ка да они, по тре се ни удар-
ци ма зле суд бе, бу ду по тре бо ва ли са ве та, упу та, над зо ра, креп ку ру-
ку се стре ко ја ће их окре пи ти на дом, ули ти хра бро сти“. Та ко ђе, Ко ло 
же ли да у њи ма ја ча („че ли чи“) „осе ћа ња па три от ска, осе ћа ња на-
ци о нал на, осе ћа ња чо ве чан ска... у оним кра је ви ма где нам ду шман-
ска ру ка пре ти да срп ски род ис ко ре ни, упу ћу ју ћи их та мо на да љи 
жи вот, где ће би ти ду жни очу ва ти име и на род ност сво ју“. Сле де ћи 
ове сво је ми сли, као све ча ну оба ве зу, и за вет, као иза сла ни це „Ко ла 
срп ских се ста ра, го спо ђа До бри и го спо ђи ца На де жда Пе тро ви ће-
ва“ сти гле су у Би тољ 23. ок то бра но се ћи со бом „по ред не ких ства-
ри, знат ну нов ча ну по моћ“. Ов де им је он да шњи ге не рал ни кон зул 
Свет. Ц. Сто ја но вић ука зао по себ ну па жњу, при ка зао ста ње у на ро ду 
и до де лив им као прат њу и дра го ма на (ту ма ча) Та шка Ми ха и ло ви ћа, 
еко но ма срп ског школ ског „пан си о на та“, и Јо ва на Ћир ко ви ћа, ре-
фе рен та Епар хи је ве ле шко-де бар ске.  26. ок то бра оне су пре ко При-
ле па до шле у Ки че во, а за тим об и шле ја ко по стра да ли Ра бо тин-кол: 
Ко зи чи но (од 60 до мо ва из го ре ло 24 до ма), Ор лан це (од 95 ку ћа, 30 
из го ре ло), Све то ре ча. На овом пу ту, „њи хов до ла зак у Ки че ву и око-
ли ни учи нио је нај леп ши упе ча так“, где су „сво јим ле пим оп хо ђе њем 
са на ро дом оста ви ле нај леп шу успо ме ну“. Из Ор лан ца по шле су у 
По реч, а ода тле пре ко Бро да сти гле су у При леп. На овом про пу то ва-
њу оне су осно ва ле два од бо ра ко ји ће де ла ти, по стра да ли ма по моћ 
у ства ри ма, а нов ча ну по моћ од 3.000 ди на ра оста ви ле су да ре фе-
рент Јо ван Ћир ко вић по де ли пре ко осно ва них од бо ра: у Ки че ву, чи ји 
су чла но ви би ли: упра ви тељ шко ла, Ла зар Ку јун џић, поп Ми ха и ло 
Ди ми три је вић, на сто ја тељ (му те ве ли ја) шко ле Та са Ро па и тр го вац 
Ни ко ла Пе јо вић. А у По реч ком од бо ру чла но ви су би ли: упра ви тељ 
по реч ких шко ла Мар ко Це рић и учи те љи Кр ста Ђор ђе вић и Стој ко 
Јо вић. Са овог дво не дељ ног пу та вра ти ле су се у Би тољ 3. де цем бра, 
а 5. де цем бра от пу то ва ле су за Со лун, да би се вра ти ле у Бе о град и 
под не ле „та чан ра чун ‘Ко лу срп ских се ста ра’ о утро шку нов ца“.  

Тра ге ди ја Илин ден ског устан ка до би ла је и је дан по се бан, жа ло стан 
вид у срп ско-бу гар ским од но си ма. То се ма ни фе сто ва ло, по себ но у 
рас по де ли ино стра не ка ри та тив не по мо ћи по стра да лом ста нов ни-
штву у Би тољ ском ви ла је ту. Пре све га, од ове ино стра не по мо ћи, 
пр во су при те кле ми си је Ен гле ског до бро твор ног дру штва, и Аме-
ри кан ског до бро твор ног дру штва  са ра дом у Охри ду, од но сно у Кру-
ше ву. По из ве шта ју срп ског ге не рал ног кон зу ла у Би то љу од 22. XII/ 
4. I  1904. год. „Ен гле ско до бро твор но дру штво по ве ри ло је по сао 
око де о бе по мо ћи бу гар ском вла ди ци, ко ји у до го во ру са кме то ви-
ма и по по ви ма од ре ђу је шта ће се ко ме од по мо ћи да ти; а ови ра-
з у ме се ко ри сте се овим те вр ше про па ган ду у ко рист Бу гар ске... – а  
бу гар ски учи те љи у Охри ду, чла но ви ди стри бу ци о ног од бо ра: ...иду 
по на шим ку ћа ма и од вра ћа ју љу де да ни ка ко не ша љу де цу у на шу 
шко лу. Сва ко ја ко услед ово га, ис пи са ло се из шко ле 29 ђа ка... – Ако 
ша ље те де те у срп ску шко лу, не ће те до би ја ти бра шно и дру ге по мо-
ћи, а уз то ћу и де те из би ти. Ови се по пла ше и из ва де де вој чи цу из 
на ше шко ле“. 
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У овом по гле ду још је ка рак те ри сти чан слу чај у Кру ше ву о ра ду Аме-
ри кан ског до бро твор ног дру штва у ци љу „да по ма жу у бра шну, по-
кри ва чи ма и др. на род по стра да ли од па ље ви не и пљач ке; до де лив ши 
по стра да лом Кру ше ву 40.000 ока бра шна“. Ме ђу тим, „за по да ва ње 
по мо ћи они тра же од све ште ни ка спи ско ве по стра да лих и на осно ву 
тих спи ско ва из да ју по сле сва кој по ро ди ци пре ма бро ју чла но ва, ½ 
оке днев но за сва ког чла на у по ро ди ци“. Али оно што је ка рак те ри-
стич но за ову рас по де лу по мо ћи, то је: „Да све ште ни ци бу гар ски иду 
по ку ћа ма и на го ва ра ју љу де да оста ве све ште ни ка [патријаршијског, 
одн. српског] ко га има ју и да при ме бу гар ског ако же ле да до би ју 
бра шна“.

Та ко ђе, у Ки че ву су ову вр сту по мо ћи до де љи ва ли два Ен гле за из њи-
хо вог до бро твор ног дру штва: „Они по се ћу ју опљач ка на и по па ље на 
се ла и по стра да ли ма де ле жи то, ће бе та и др“. И тур ске вла сти раз-
да ва ле су, ме сеч но, по моћ од 15 гро ша „ли ци ма до 15 или пре ко 60 
го ди на ста ро сти“.

У ве зи са збри ња ва њем по стра да лог ста нов ни штва, за срп ско-бу гар-
ске од но се у овом по гле ду, зна чај но је би ло за па жа ње срп ског пред-
став ни ка код бу гар ске вла де у Со фи ји, по ко ме: „Раз да ва ње бра шна 
и оде ла вр ше но од стра не љу ди из Ср би је по не ким ме сти ма у Би-
тољ ском ви ла је ту на и шло је код егзархијске ин те ли ген ци је у Би то љу 
на не за до вољ ство, ко ме су да ли из ра за са два-три до пи са у „Де лу“ и 
„Пра пор цу“, у ко ји ма се ве ли да Ср би де ле бра шно и оде ла са мо из 
про па ганд них раз ло га. Рас пи тао сам се и са знао сам да је прост свет 
из тих стра на вр ло за до во љан овом па жњом на шом пре ма њи ма“. 
(Ово оба ве ште ње но си ло је да тум 21. III / 3. IV 1904. го ди не). Очи то 
је би ло да је иза зи ва ње не за до вољ ства пре ма Ср би ји по ти ца ло – пре-
ма ста рој прак си – из ег зар хиј ско-ко ми тет ских из во ра, слич но као 
што је то био слу чај код де о бе по мо ћи у Охри ду и Кру ше ву!

Про паст устан ка 1903. био је те жак уда рац за Цен трал ни ко ми тет 
ВМРО, али још те жи је био го ди ну да на ка сни је, 1904. по сле по ги би-
је ма ће дон ских вој во да, ра ња ва ња и за ро бља ва ња Да ме та Гру је ва у 
По реч ком се лу Сла ти ни. Тај по раз не са мо да је учвр шћи вао по ло жај 
„ср бо ма на“ и ван По ре ча, не го је ја чао и ути цај про бу гар ских сна га 
уоп ште у ма ће дон ском ре во лу ци о нар ном по кре ту, а по себ но у ње го-
вом Цен трал ном ко ми те ту, ко ји се, ра сло ја вао у ви ше фрак ци ја. До 
ве ли ког из ра жа ја та да до ла зи Бо рис Са ра фов и ње го ви јед но ми шље-
ни ци „Са ра фи сти“, ко је у њи хо вој ак тив но сти фи нан си ра зна чај ним 
де лом бу гар ска вла да, ко ја на тај на чин кон тро ли ше и усме ра ва њи-
хов рад у Ма ће до ни ји.

Та ко, по из ве шта ју Све ти сла ва Си ми ћа, ше фа ди пло мат ске аген ци је 
Кра ље ви не Ср би је у Со фи ји, од 10/23. но вем бра 1904, са зна је се, да 
се у Со фи ји, „ме ђу Ма ће дон ци ма по др жа ва не рас по ло же ње про тив 
нас [Срба и Србије]... И при ват но и кроз штам пу чи не се по ку ша-
ји да се раз не гру пе ме ђу Ма ће дон ским ре во лу ци о на ри ма из ми ре. 
Ини ци ја ти ва по ти че од при ја те ља ђе не ра ла Цон че ва. Пред став ни ци 
Уну тра шње ма ће дон ске ор га ни за ци је ни су при хва ти ли по ну де за из-
ми ре ње, не го су оста ли да о то ме до не су од лу ку они у Ма ће до ни ји. 
Али за то има из гле да као да ће се по сти ћи из ми ре ње из ме ђу Та тар-
че ва и Са ра фо ва, ко је до би ја сва ким да ном све ви ше ва жно сти ме ђу 
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Ма ће дон ци ма, ко ји су не за до вољ ни ра дом Та тар че ва, као за гра нич-
ног пред став ни ка Уну тра шње ма ће дон ске ор га ни за ци је. Глав но је да 
се опа жа да Са ра фов  рас по ла же сред стви ма и да одр жа ва жи ве ве зе 
с ми ни стри ма Пет ко вим и Ге на ди је вим“. Шта ви ше, у упут стви ма 
за сво је са рад ни ке, Са ра фов је ис ти цао по тре бу да се на ро чи то па зи 
на рад срп ских че та у Ма ће до ни ји „да се оне при во ле да пре ђу под 
ко ман ду Уну тра шње ор га ни за ци је... не при ста ну ли ова ко ра ди ти, су-
зби ја ти их свим сред стви ма“.

По во дом ова квих са зна ња, као и оба ве ште ња ко ја су при том го во-
ри ла о си ту а ци ји у Ма ће до ни ји, и о то ме да су се „Бу гар ски ко ми-
те ти са да ба ци ли на за тва ра ње срп ских шко ла, у прет по став ци да ће 
европ ске си ле до де ли ти оној на род но сти нај ве ћи део Ма ке до ни је и 
Ста ре Ср би је, ко ја бу де има ла нај ве ћи број сво јих шко ла“, упут ство 
Ни ко ле Па ши ћа, ми ни стра ино стра них де ла, „свим ди пло мат ским 
пред став ни ци ма... у ино стран ству“, из но си гле ди ште: „Да би об ма-
ну ли јав но мње ње у Евро пи, они [Бугари] се ис ти чу као бор ци на че-
ла: Ма ке до ни ја тре ба да оста не Ма ке дон ци ма, али се та ла жна фир-
ма од мах по ти ре до ка зи ма и де ли ма, ко ја они вр ше над Ср би ма и 
Гр ци ма. Ма ке до ни ја је на се ље на ра зним на род но сти ма, а ме ђу њи ма 
ис ти чу се као глав не – срп ска, бу гар ска и грч ка. И пре ма на че лу: 
Ма ке до ни ја Ма ке дон ци ма, мо ра ло би сле до ва ти да су че те срп ске, 
бу гар ске и грч ке рав но прав не и да сва ко има пра во да бра ни сво је 
пле ме у кра је ви ма где је оно на се ље но. Ме ђу тим, бу гар ске че те го не 
и срп ске шко ле и срп ске ви ђе не љу де, и тра же да се под чи не ма ке-
дон ским (чи тај бу гар ским) ко ми те ти ма. Осим де ла и фа ка та, ко ја 
све до че да су че те под име ном ма ке дон ским чи сто бу гар ске че те, ми 
има мо у ру ка ма и пи сме них до ка за... из ко јих се ја сно и не су мљи во 
обе ле жа ва ка рак тер „ма ке дон ских че та“. Ти до ка зи су би ли да бу гар-
ске че те „бра не чи сто бу гар ске шко ле и ко ре спо ден ци ју сво ју во де 
на бу гар ском, а не на ко јем ма ке дон ском на ре чи ју... да [чете] сто је у 
ве зи са ег зар хиј ским функ ци о не ри ма и го не срп ске и грч ке оп шти не 
да пре ла зе под Ег зар хи ју... да су бу гар ски ко ми те ти узе ли име ма ке-
дон ски са мо у тој це љи да при кри ју ка рак тер чи сто бу гар ског по кре-
та и бу гар ских ла жи, и да ауто но ми ја Ма ке до ни је зна чи у њи хо вим 
очи ма: бу га ри зи ра ње Ма ке до ни је“. Из но се ћи та ко, не са мо сво је гле-
ди ште, већ и срп ске вла де, Н. Па шић је из ри чи то твр дио да сва три 
на ве де на на ро да „има ју под јед на ко пра ва на сво је шко ле и цр кве“, 
и да су и срп ске и грч ке че те по те кле из ну жде, као ре ак ци ја про тив 
бу гар ских... „да бра не сво је су на род ни ке од те ро ра бу гар ских че та“.

У по гле ду ре ше ња Ма ће дон ског пи та ња, по ло жа ја при пад ни ка срп-
ске на род но сти у Ма ће до ни ји, као и срп ско-бу гар ских од но са уоп-
ште, Н. Па шић је био на че лан и објек ти ван: „...да се суд ба Ма ке до ни је 
не ће ре ши ти пре ма то ме ко ли ко је ко ји ко ми тет ус пео да си лом те-
ро ра на гна по је ди не оп шти не да пре ђу из јед не цр кве у дру гу, не го ће се 
ње на суд ба ре ши ти пре ма ет но граф ским на че ли ма и жи вот ним по-
тре ба ма по сто је ћих бал кан ских др жа ва, ка ко би се мо гле са мо стал но 
раз ви ја ти и об ста ти“. Ни ко ли Па ши ћу, као и срп ској вла ди и ве ли-
ком де лу срп ске јав но сти би ло је ја сно да – без об зи ра на раз ми ри це 
и ду бо ке по дво је но сти ме ђу Цен тра ли сти ма и Уну тра шње ор га ни за-
ци је (пред став ни ка ко ми те та у Со фи ји, и оних у Тур ској – „за гра нич-
них“), на број не фрак ци је и њи хо ву еви дент ну фи нан сиј ску по моћ 
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од стра не бу гар ске вла де – „ан ти срп ски рад ко ми тет ских че та по Ма-
ке до ни ји“ про ду жу је сво ју ра ни ју прак су и те ро ри стич ке ме ре ко је 
пре ма „ср бо ма ни ма“ при ме њу ју без об зир но на њи хов од нос пре ма 
Ма ће дон ској ор га ни за ци ји, ко ја је – пре ма из ве шта ју Св. Си ми ћа из 
Со фи је (на са мом кра ју 1904. го ди не),... „да нас зби ља по ста ла ору ђе 
за бу га ри зи ра ње Ма ће до ни је, а то је оно што се одав но и те жи ло“. 

IV

У су зби ја њу те ро ри стич ке ак тив но сти ко ми тет ских че та ВМРО и 
од бра ни срп ског жи вља од све уче ста ли јих уби ста ва, већ по чет ком 
1904. го ди не до ла зи се до осни ва ња јед ног тај ног од бо ра у Би то љу, 
чи ји је идеј ни тво рац и пред сед ник био про фе сор Алек са Јо ва но вић 
– Ко џа, из Де бра. Идеј не при ста ли це и пр ви рев но сни чла но ви то-
га од бо ра би ли су и Јо ван Ћир ко вић – Чи фа, се кре тар Ми тро по ли је 
ве ле шко-де бар ске, и Пан та Га ври ло вић „Ку сит“, из Охри да, ви це-
кон зул кон зу ла та у Би то љу, за тим Јо ва Ми ха и ло вић, бив ши учи тељ 
у Ве ле су, Са ва ти је Ми ло ше вић, про фе си о нал ни на ци о нал ни рад ник, 
и про та Ма те ја Шу мен ко вић, из Стру ге. 

Основ ни за да так овог Од бо ра био је да спро ве де ор га ни за ци ју срп-
ских се ла у ви ла је ту, а пр вен стве но у ка за ма, би тољ ској, при леп ској 
са Кру шев ском на хи јом, ки чев ској, са По ре чом, у де бар ској и охрид-
ској са оба Дрим ко ла; – као и да обра зу је ору жа не се о ске и сре ске 
че те, а по себ но да при ба ви јед ног спо соб ног вој во ду, ко ји би бра нио 
По реч „Ма лу Шу ма ди ју“, ка ко су на зи ва ли овај пре део са 40-так се ла 
„ср бо ман ско-па три јар шиј ски“ опре де ље ног ста нов ни штва.

За крат ко вре ме Од бор је ус пео у сво ме за дат ку за хва љу ју ћи со ли-
дар ној пот по ри це ло куп ног по реч ког све штен ства, вер них при ста-
ли ца Па три јар ши ји, учи те љи ма и му те ве ли ја ма по реч ких шко ла. У 
овом по гле ду су се по себ но ан га жо ва ли упра ви те љи срп ских шко ла у 
Ки че ву и Поречу, Ла зар Ку јун џић и Мар ко Це рић – ко ји су ужи ва ли 
ве ли ки углед и по што ва ње у на ро ду. Они су би ли но си о ци по ду хва-
та да се из Би то ља до ба ви, тек осло бо ђен из тур ског за тво ра, Миц-
ко Кр стић – Па влов ски, чу ве ни вој во да по зна тог у исто ри о гра фи ји 
Бр сјач ког устан ка 1881/2. го ди не. Уз њи хов под стрек, а уз све оп шти 
до го во ре ни при ста нак свих се о ских ко џо ба ша, по себ на на род на де-
пу та ци ја, са ста вље на од про те Кр сте Ђор ђе ви ћа, из се ла Ма на сти-
рец, Да ни ла поп Ри сти ћа из Гре шни це, учи те ља Сто ја на Јо ви ћа из 
Ко ва ча, и се о ског пр ва ка из Сла ти не, Зла тета Авра мо ви ћа, ус пе ла је 
да при во ли вој во ду Миц ка да до ђе у свој за ви чај ни По реч и ста ви се 
на че ло већ, иле гал но и по тај но, спре мље не че те (Миц ко је – по сле 
пу них 20 го ди на ро би ја ња и две го ди не за бра не („кућ ног за тво ра“) у 
Би то љу, ра до при хва тио све ча ни по зив сво јих зе мља ка, уз по сло вич-
ну при мед бу: „ко ји кур јак не ће у шу му, кад се пу сти из за тво ра“.

Тај ни за да так вој во де Миц ка оба вљен је уз по моћ ро до љу ба из При-
ле па: оца и си на, Ди ме та и Вељ ка Ап че ви ћа, му те ве ли је и чла на срп-
ске (из дво је не) При леп ске оп шти не, Пе ре Ди ми три је ви ћа – Грн ча ра, 
и учи те ља – до бро вољ них спро вод ни ка вој во де Миц ка до ње го вог од-
ре ди шта, у по реч ком се лу Гре шни ци, од но сно у То ми ном се лу. Пра-
ти о ци су би ли учи те љи То ма Ја ни ћи је вић и Спа со је Фи шић, а пу то-
ва ње је би ло пре ко но ћи – због тур ских па тро ла и бу гар ских за се да 
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(као што је, сре ћом из бег нут, су срет са вој во дом Су га ре вим, у се лу 
Зр зе). Миц ко во пу то ва ње оба вља ло се прав цем: При леп – Се кир ци 
(„срп ско се ло“) – Зр зе – Стро ви ја – Кра па. На том пу ту, ње го ви до-
ма ћи ни на пре но ћи шту, би ли су: у Зр зу, Цвет ко Пе тро вић – Со пот ко, 
учи тељ Цвет ко у Стро ви ји, чу ве ни поп Та се Апо сто ло вић у Кра пи 
(„ко ји је био је дан од по кре та ча да се По реч ор га ни зу је и ору жа но 
бра ни од на ср та ја бу гар ских че та“).

Зна чај но је да се по ме ну име на пр ве ше сто ри це „већ у ме ђу вре ме ну 
– за кле тих бу ду ћих Миц ко вих чет ни ка: За фи ра Прем че ви ћа из се ла 
Прем ка („ста ри ко ми та и не у стра ши ви бо рац“), Бо шка, из Де ви ча, 
Ми хај ла Јо си фо ви ћа, из Бро да, Змеј ка из Цре шње ва, Да не та Сто ја-
ко ви ћа из Кра пе, и учи те ља Ди ми три ја Те о до си ћа – Ми јака, ко ји је 
вр шио и ду жност чет ног пи са ра“. До шав на уго во ре на ме ста опре де-
ље на као сво је ба зе, вој во да Миц ко је био ср дач но при хва ћен од ма се 
сво јих се ља ка и при до шлих на ову све ча ност до че ка ста рих вој во да.

По че так ак тив не по ли ти ке Ср би је за рав но мер но уче шће у ре ша ва-
њу ма ке дон ског про бле ма и по ја ве чет нич ке ак ци је на де сној оба ли 
Вар да ра у дру гој по ло ви ни 1904. те сно је ве зан за име вој во де Гли-
го ра Со ко ло ви ћа и ње го ве че те са ста вље не „отъ ма ке дон ци бив ши 
чет ни ци на ВМРО“ и опре мље не „отъ но ка къ въ ма ке дон ски бла го-
тво ри те ле нъ ко ми те тъ въ Ни шъ“. Ње гов за да так био је да оде у Ма-
ке до ни ју „на по мо щь на бра та – ро бъ“ тј. да се при кљу чи бор би та-
мо шњег ста нов ни штва за осло бо ђе ње од тур ске вла сти. Че та Гли го ра 
Со ко ло ви ћа Ља ме ва, из При леп ског се ла Не бре го ва, са сто ја ла се од 
се дам чет ни ка: ње го вог по моћ ни ка Ива на Дол га ча – бив шег ре он-
ског вој во де ВМРО у Кру шев ском кра ју, Или је Моч ка из При ле па, 
Јор да на „Се вер че та“ – та ко ђе из При ле па, Сте ва на [Недића] „Ће ле-
ша“ (бив шег чет ни ка код вој во де Су га ре ва), Ко це та из Не бре го ва, Јо-
си фа из Бе ле Цр кве, и Три фо на из Ре сна (ко ји је на пу стио Гли го ра 
кад се овај, убр зо, „об ја вио за Ср би на“). Гли го ро ва че та, до ла зе ћи из 
Ср би је, пре шла је Вар дар код [велеш ког] Ба ши ног Се ла, до пра ће на 
од бу гар ског скоп ског вој во де Бо би Стој че ва. Пре ко се ла Ли си че, се-
вер но од Ве ле са, до спео је до Бо го ми ле – цен тра на хи је (му дир лу ка 
пре де ла Азо та), из бе гав ши да се су срет не са ве ле шким око лиј ским 
вој во дом Сте фа ном Ди ми тро вом. По том, по што је пре ко По ре ча ис-
пра тио на траг за Ско пље вој во ду Бо бе та са ње го вом че том, Гли гор 
Со ко ло вић, „за мал ко вре ме по сле до ва тел но оби ко ля  [обишао је] 
всич ки се ла где то има ше ту къ-та мъ сър бо ма ни“, са из у зет ком се ла: 
Би стри ца, Цре шно во, Кри ва Кру ша, Оре ше и Па пра ди ште. До ла зак 
Гли го ров у Азот, по су ду Сте фа на Н. Авра мо ва, имао је за по сле ди-
цу „не по но си мо то [неподношљиво] зло и теж китÀ стра да ния, ко и-
то [које] тая [Глигорова] че та впо след ствие  на не се на ВМРО и на 
мÀсно то на се ле ние“.  Јер, Гли гор је упо знао „ре до ве нъ ка на лъ“ ко јим 
су се (бу гар ске) че те пре ба ци ва ле пре ко Вар да ра, а уз то имао је и 
„нео б хо ди мите до ку мен ти“ за та кав пре лаз. Због ве ли ке и зна чај не 
уло ге ко ју је имао у раз во ју оп ште си ту а ци је и по себ но по бу гар ско-
срп ске од но се и же сто ке бор бе са бу гар ским ко мит ским че та ма, тре-
ба из не ти да ље до га ђа је у ве зи са њим.

Из Бо го ми ле Гли гор је сту пио у ве зу са „ру ко вод стве ним те лом“ 
ВМРО у При ле пу, оба ве шта ва ју ћи да је сти гао као ор га ни за ци о ни 
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вој во да и за мо лио ор га ни за ци о но ру ко вод ство „да му се опре де ли“ 
ре он за ак тив ност у под руч ју При ле па, а то му је би ло по треб но за 
ле га ли за ци ју ра да на те ре ну. Ус пев ши да стек не по ве ре ње код „Ор га-
ни за ци ја та“ (ко ју су пред ста вља ли при леп ски око лиј ски вој во да Пе-
тар Ацев и члан окру жног ко ми те та ВМРО-а, Пе ре То шев, и по сле 
за јед нич ког оби ла ска те ре на, са че та ма на пла ни ни Му ко су (ло ка ли-
тет „Не бре шка та Ли па“) и се ла Не бре го во, Дре нов ци, При сад, Оре о-
вац, и дру га су сед на се ла, Гли го ро ва че та сме сти ла се, нај пре у се ло 
Ни ко дин, на гра ни ци при леп ског сре за – ка зе са Азо том и Кле пом 
– на хи ја ма Ве ле шке ка зе. У ме ђу вре ме ну, за јед но са ре че ним ко ми-
тет ским пред став ни ци ма, Гли гор је об и шао и при леп ска се ла Ри ле-
во и Мар га ри – где је во дио не при јат не раз го во ре са ко ми те тли ја-
ма, и од био да им из да сво је чет ни ке Јо ва на Дол га ча и Сте ва на Ће лу 
„ко и то [који] под ле же ше на ор га ни за ци он не нъ съ дъ“ као, на вод но, 
крив це пред Ко ми те том. Же сто ке рас пра ве Гли го ро ва и Дол га че ва 
са око лиј ским вој во дом Пе тром Аце вим, и „гла сном“ из ја вом да су 
они „ср бо ма ни“ зна чи ло је пу ни рас кид и са ко ми тет ском ор га ни за-
ци јом, по што су од би ли да јој се по ви ну ју, не при зна ва ју ћи, при том, 
над ле жност Јо ва на Бе ло зел ко ва и Јор да на Ко ми нал ни ка „за град ски 
на чел ни ци“. Из се ла Мар га ри, из бе гав ши за се ду ко ју му је, по до го-
во ру са Аце вим, по ста вио вој во да по реч ки Ар са Ло квич ки са на ме-
ром да „га за ста вя да сло жи [положи] ору жи е то си“, Гли гор је до шао 
у Кра пу где су га та мо шњи „ср бо ма ни“ ра до при хва ти ли. Та ко су ко-
ми те тли је „згод ния мо мен тъ за раз чи ства не смÀткитÀ си [за раш чи-
шћа ва ње рачуна] си бÀха из пу сна ли [пропустили]“. „Щъомъ вли за 
въ Кра па, Гри го ръ ве че ста ва ше мъч но дoсе га е мъ“ [т еш ко доступан] 
Ко ми те ту. Ско ри раз вој до га ђа ја, не са мо у од но си ма „ср бо ма на“ и 
„бу га ра ша“ – не го и ме ђу са мим бу га ра ши ма, из ме ни ће уве ли ко до-
та да шњу оп шту си ту а ци ју на це лом под руч ју Би тољ ског сан џа ка, као 
и у тзв. Ма ке дон ском пи та њу. 

Без бед ност у ви ла је ту, уоп ште, сре ди ном 1904. го ди не би ла је са-
свим опа ла, ка ко у са мом При ле пу, та ко и по се ли ма, и то не са мо у 
хри шћан ској на род ној сре ди ни – не го и ме ђу му сли ма ни ма у не ким 
њи хо вим ме ђу соб ним ком пли ко ва ни јим од но си ма. Из јед ног кон зу-
лат ског из ве шта ја у Би то љу са зна је се да: „По ло жај је ов де стал но и 
не про ме ње но рђав. У не ко ли ко ре чи мо гу се обе ле жи ти... Тур ци су 
оста ли Тур ци; ко мит ски по крет ни у ко ли ко ни је ума њен; пре пла ше-
ност је оп шта и у тој ме ри об у зе ла ду хо ве да нај ма ња сит ни ца иза зи ва 
па ни ку; вој ска чи ни сву да по се ли ма стра хо ви те зу лу ме, ко ји обич-
но оста ју не ка жње ни; оску ди ца се сву да осе ћа; на Ре фор му по го то ву 
ни ко не ми сли... По ми сао да ће им пред став ни ци ла тин ских зе ма-
ља ука за ти ја чу за шти ту од пра во слав них иза зва ла је не ко ли ко ов-
да шњих бу гар ских по ро ди ца да при зна ду Уни ју, и нај зад, што се нас 
на ро чи то ти че; ко ми ти су нај зад ус пе ли ући у По реч и на ша се ла... 
(од ко ми та се, по себ но по ми њу они ко ји су за по се ли се ла Ло кви ца и 
Вир). Де лом због то га, му дир из Ки че ва до зво лио је да се ља ци – а по 
одо бре њу кај ма ка ма – мо гу да има ју оруж је, да би се мо гли бра ни ти 
од ко ми та, ко ји до тле у Гор њи По реч још ни су би ли до ла зи ли“.

Али ства ра њу па ни ке и ат мос фе ре оп ште не си гур но сти до при не ли 
су и ар ба на шки од мет ни ци  од за ко на, као и не ки бе го ви. На во де се 
слу ча је ви уби ста ва ко ји су се де си ли у По ре чу, при леп ским се ли ма 
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као и у са мом При ле пу. Та ко са мо у ме се цу ма ју опљач ка ни су у по-
реч ком се лу Круш је, на сво јој њи ви, Или ја Ди мо вић и јед но чо бан че, 
ко је је чу ва ло ста до од 14 ова ца.  У се лу Слан ско „де се то ри ца на бро-
ју ухва ти ли На сту Бог да но ви ћа, тра жи ли му 50 ли ра от куп ни не и 10 
па ра ча ра па и опа на ка..., у Бро ду, уби јен је Но во Ви де вић; – Због по-
ги би је Тур чи на по ља ка у се лу Чу мо во, се ло је спа ље но у ко ме је из-
го рео је дан „ста рац“  и оста ле три ку ће по ште ђе не од по жа ра; по сле 
то га су се ља ци са же на ма и де цом до ла зи ли у При леп на жал бу, а кај-
ма кам их ни је при мио“. Та ко ђе, Тур ци из се ла Де со ва, код При ле па 
„уби ли су у се лу За пу ча не че тво ри цу се ља ка и „јед но де те од го ди ну 
да на“; а у се лу Бо ро ти но чо ба ни на – При леп чан ца „на чи флу ку при-
леп ског бо га та ша Коп ке“. У се лу Бе ла Цр ква, у Де мир-Хи са ру, Тур ци 
су уби ли јед но 16-го ди шње чо бан че, а дру го ра ни ли... 

У овом по гле ду стра да ња се ља ка, по себ ни су би ли слу ча је ви по чи-
ње ни од ко ми та над „ср бо ма ни ма“ – „па три јар ши сти ма“. Та ко је 16. 
ма ја у се ло Круш је упао вој во да Ван чо из Вра невш ни це са 60 ко ми та 
у ци љу „да се ља ни на ба вља ју оруж је и му ни ци ју – ка ко је то тра жи ла 
ко ми тет ска ор га ни за ци ја из При ле па. Ка ко су ста ре ши не ку ћа – сем 
ше сто ри це – би ли (ра ни је) оти шли, ко је у При ле пу, ко је у Ки че ву  на 
па за ру“, то су ко ми те по че ли да ту ку њи хо ве же не, ми сле ћи да оне 
зна ју где су им се му же ви са кри ли, да би их оне про ка за ле. У ту свр ху 
су чак оста ли да пре но ће, че ка ју ћи да се њи хо ви љу ди вра те са па за-
ра. Исто вре ме но узе ли су у за ло гу (кон фи ни ра ли) се о ског учи те ља, 
Ла за ра Ди мо ви ћа, ка ко би он при во лео свог прет по ста вље ног ста ре-
ши ну, Мар ка Це ри ћа, упра ви те ља срп ских по реч ких шко ла, да до ђе 
ра ди до го во ра о за јед нич ком ра ду  Бу га ра и Ср ба. Јер, по твр ђе њу 
ових ко ми та „они не ма ју ни шта про тив на ше [српске] на род не ства-
ри, што ни је исти на јер (ко ми те) не ће да чу ју, по оним се ли ма где се 
мно го ба ве, за Срп ство“.  За ову не тр пе љи вост до гра ни ца ис кљу чи-
во сти и упо тре бу на си ља од стра не „бу га ра ша“, а и свр ху вер ске кон-
вер зи је и на ци о нал не по ли тич ке, би ла су по чи ње на мно га зло де ла.

Из ве штај Би тољ ског кон зу ла та на во дио је, из овог вре ме на, још два 
слу ча ја ко ми тет ске ор га ни за ци је: пр ви, ка ко је, 10. ју на те го ди не 
„до ла зи ла у Вр бља не че та ко ми та под вођ ством Пе тра Си мо нов ског. 
Овај се љу тио на се ља ке што не при зна ју Ег зар хи ју...“, и дру ги слу чај, 
ка ко: „Од Спа со ва дне до 12. ов. м. (ма ја) ба ви ла се у Све то ми тра ни-
ма Ђур чи но ва че та и ис ку пља ла се ља ке из овог и окол них се ла др же-
ћи их на ве жба њу по 2–3 да на...“  

1904. го ди на за при ли ке у Би тољ ском сан џа ку, а по себ но за срп ску 
на род ност у Ма ће до ни ји, зна чај на је по то ме што се, уоп ште, за по че-
ла срп ска чет нич ка ак ци ја као пан дан не при ја тељ ској ВМРО пре ма 
до ма ћем срп ском ста нов ни штву и за пот пу но по ти ра ње ње го ве исто-
риј ске тра ди ци је и ње го вих са вре ме них те жњи за пу ном на ци о нал ном 
ин те гра ци јом са срп ским на ро дом у Ср би ји; исто вре ме но и за (крај-
ње ну жном) од бра ном од на сил не де на ци о на ли за ци је ко ја је пре ти-
ла исто доб но и од Ег зар хи је и од ВМРО. Про тив ове опа сно сти ко ја 
је би ла све ве ћа, и на пад ни ја,  на че ло од бра не, и то ору жа но, ста ли 
су упра во до ма ћи љу ди, чак на су прот до та да шњој не ак тив но сти срп-
ске вла де. И – шта ви ше – ак тив ни но си о ци, по кре та чи те бор бе би ли 
су не ки бив ши чла но ви ВМРО, раз о ча ра ни по ступ ци ма ко ми тет ске
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ср бо фоб ске по ли ти ке, по себ но у вре ме Илин ден ског устан ка и не по-
сред но по ње го вој про па сти, као и због из ри чи те оп ту жбе „ср бо ма-
на“ и ср бо ман ских се ла за не у че ство ва ње у устан ку. Гли гор Со ко ло-
вић био је је дан од тих ко ји је, по сле Илин ден ског устан ка, устао у 
од бра ну сво јих зе мља ка у при леп ском кра ју, сум њи чен и оп ту жи ван 
за не по што ва ње ста ту та и вођ ства Ко ми тет ске ор га ни за ци је. Исто ри-
јат ње го вог рас ки да са Ко ми тет ском ор га ни за ци јом, ње гов од ла зак у 
Ср би ју и ства ра ње срп ске че те од бив ших ко ми та, ње гов по вра так у 
при леп ски крај – свој за ви чај, да се бо ри про тив бу гар ских че та ра-
ди од бра не сво јих зе мља ка „ср бо ма на“ – Ср ба ма ће дон ског по ре кла 
– нај пот пу ни је је при ка зао упра во је дан члан Ве ле шког око лиј ског ко-
ми те та, Сте ван Авра мов, са вре ме ник и уче сник у до га ђа ји ма из вре-
ме на ак тив но сти Гли го ра Соколов[ић]а. Он у сво јим ме мо а ри ма пи ше 
ка ко: Још од пр вих раз го во ра са око лиј ским вој во дом Пе тром Аце вим, 
„Гри го ръ ... тър же стве но [свечано] за я вя ва, че се е отър си лъ [отарасио] 
отъ всÀка кво пар ти зан ство, и че иде въ род ния си край да се бо ри за 
ка у за та [ствар, идеја] на ВМРО...“ И та „ка у за“ у осно ви је за сту па ла 
иде ју осло бо ђе ња хри шћа на од тур ске вла сти уз по што ва ње сло бо де и 
рав но прав но сти ста нов ни штва по на че лу „Ма ће до ни ја Ма ће дон ци ма“ 
без об зи ра на вер ску, кул тур ну и ет нич ку по себ ност ње не мно го на ци о-
нал не струк ту ре, што, ме ђу тим, ВМРО ни је ни по што по што ва ла, уко-
ли ко би у то ме уче ство ва ла и Ср би ја.

 „...Ср би су за вре ме Илин ден ског устан ка, иако про тив ни устан ку, 
гле да ли ипак са на кло но шћу на овај не до вољ но и ди пло мат ски и ду-
хов но, и ма те ри јал но при пре ма ни пот хват...“ Ме ђу тим: „По чет ком 
1904. по че ло се са на сил ним по бу га ри зо ва њем све га што је срп ско у 
Ма ће до ни ји. Бор ба за осло бо ђе ње пре тво ри ла се у кр ва во раз ра чу-
на ва ње и осве ту за не у спех 1903. МВРО се 1904. из јед на чи ла са вр хо-
ви сти ма и би ла ор ган со фиј ских вла сто др жа ца ... У оста лом, од 1897. 
до 1902. вр ше на је си сте мат ска те ро ри стич ка ак ци ја МВРО и ис ка-
љи ва ла се над срп ским ви ђе ним љу ди ма; вре ме од 1902. до 1904. би-
ло је са мо за тиш је“. 

У то вре ме де си ло се упра во да је ко ми тет ски При леп ски око лиј ски 
вој во да Пе тар Ацев оп ту жи вао лич но Гли го ра Со ко ло ви ћа, „съ го-
ля мо хла до кър вие“ ка ко „по връз китÀ си съ из вест ни сър бо ма ни, а 
на й ве че отъ дър жа не то си въ Ни ко ди мъ и нÀкои дру ги се ла, има ме 
пъл но пра во да те по до зи ра ме за аген тъ сърб ска та про па ган да, за щ-
о то си зе лъ [узео] отъ Пе ро Грън ча ра, отъ При ле пъ, 50 тур ски ли ра 
за опин ци [опанке] и дре хи [обућу]. За що ис ка ъ шъ па ри отъ сър бо-
ма нитÀ, а не отъ Ор га ни за ци я та. Тия твои дÀствия  ни [нама] ту ря тъ 
въ съм не ние найве че за щ о то Пе ро Грън ча ръ тъ е шпи о ни нъ и осъ де нъ 
на смър тъ отъ Ор га ни за ци я та, и ако ти на ис ти на си не при ча сте нъ 
[ниси члан] въ тея про ти во ор га ни за ци он на деÀ но сть, трÀ бва да се 
под чи ни шъ на ор га ни за ци он ния уста въ и влÀзе шъ въ ре дов ни връз-
ки и от но ше ния съ град ско то ръ ко вод но тÀло и око ли й ския во й во да, 
ина че за де я ни я та си ще от го во ря щъ пре дъ ор га ни за ци он ния съ дъ“. 
Ина че, зна ло се да је Гли гор за вре ме бо рав ка у Ни ко ди ну по чео „яв-
но да за щ и та ва хо ра та [људе] на про па ган да та и да се про я вя ва ка-
то сър бо ма ни нъ“. У ци љу „за да зат връ ди по ло же ни е то си въ При-
леп ско“ – Гли гор по чи ње да ус по ста вља ве зе са „нÀкои отъ гра жда-
нитÀ и де й цитÀ на Ор га ни за ци я та въ гра да При ле пъ“, у ко ју свр ху се
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пи смом обра ћа на „своя при я те ль, иде е нъ во ди те ль на вър хо ви ститÀ 
во При ле пъ, учи те ля Йор да нь Трен ко въ“, да се са ста ну у (ср бо ман-
ском) се лу Ри ле во. 

При све му то ме, од до го во ра ни је би ло ни шта: Ко ми тет у При ле пу 
оста јао је при сво јим зах те ви ма да се по шту ју про пи си на Ор га ни за-
ци я та, а Гли гор Со ко ло вић са сво јом че том ми слио је да тре ба да је 
сво јим при су ством ви ше у на род ној сре ди ни. А то је све ви ше уве-
ћа ва ло јаз ко ји их је де лио, не са мо по пи та њу ко ми тет ске са рад ње, 
не го их раз два јао – и то све ви ше – и у идеј но-по ли тич ким пи та њи ма: 
о од но су ко ми тет ске ор га ни за ци је пре ма ср бо ма ни ма-не ег зар хи сти-
ма. То пи та ње је по го то во би ло го ру ће, стал но ак ту ел но и то у прак-
си жи вот не ствар но сти. Не сла га ња око то га на шла су еви дент ног до-
ка за у вре ме Илин ден ског устан ка, али и кра јем 1903. и по чет ком 
1904. го ди не, ка да су ко ми тет ске че те јав но по че ле са не при ја тељ-
ским ак ци ја ма пре ма ср бо ма ни ма, од но сно при пад ни ци ма срп ске 
на ци о нал не за јед ни це уоп ште на це лој те ри то ри ји Ма ће до ни је са 
сло вен ским ста нов ни штвом. Тај но ви ср бо фоб ски ко ми тет ски та лас 
по тен ци ра ле су упра во тек до не те од лу ке на При леп ском кон гре су 
ВМРО, са по чет ка ја ну а ра 1904. го ди не: „Раз би ра се, за да ча та на Ор-
га ни за ци я та се чер та е ше ка то не измÀри мо труд на не ис пу щ а й ки ни 
ми гъ изъ очи глав ния про тив тур ския фрон тъ тя трÀба ше да се бра ни 
и отъ кръ сто са ния гръц ко-сръб ски огъ нъ ... – бÀ ре шено... че трÀ бва 
да се зе ма тъ [узму] мÀр ки про ти въ двÀе те деÀству ва щи ве че [већ] въ-
о ру же ни про па ган ди. Из ра бо ти ха се и осо бе ни ди рек ти ви за во де ње 
на бор ба та про ти въ тÀхъ [њих]. Но во и зра бо те ни я тъ пра вил ни къ за 
че титÀ пред ви жда ше длъ жно сть та ин струк то ра – ре ви зо ра на че титÀ 
въ окръ гъа ... – На Гру е ва се во зло жи да за ми не за ПорÀ че, за да се 
спра ви [уреди], спо ре дъ усло ви я та на са мо то мÀсто, съ сръб ска та въ-
о ру же на про па ган да, а  на П[ере] То ше въ и Йор[данъ] Трен ко въ – да 
обез вре дя тъ съ щ а та опа сно стъ въ Азо тъ – не по срÀдстве но до При-
леп ския ра й о нъ“. Јер, на по сре дан на чин, „Бъл га рщ и на та е [је] кор-
Àнтъ, коÀ то под дър жа съ  жи зне нитÀ [животне] си со ко ве дър во то 
– ор га ни за ци я та. А въ ор же ни я тъ кур съ на двÀте про па ган ди [српске 
и грчке] целÀ ше [ци ља ла] из тръ гва не то на са мия ко ре нъ отъ оте че-
стве на та зе мя“ [Бугарска].

Ова од лу ка При леп ског кон гре са, у ма ју 1904, би ла је не са мо исто-
риј ски зна чај на, већ и суд бо но сна по срп ско-бу гар ске од но се у Ма-
ће до ни ји, а пре све га за углед ВМРО и ње ног пр ва ка Да ме та Гру је ва 
– од ре ђе ног од При леп ског кон гре са да ре ши „сър бо ман ско“ пи та ње 
у По ре чу – на јја чем под руч ју „на сръб ска та про па ган да“ (са су сед-
ним Азо том) у Би тољ ском ви ла је ту. Ту је ВМРО из гу био пр ву бит ку 
са но во на ста лом чет нич ком ор га ни за ци јом ма ће дон ских Ср ба, што 
је би ло по сле ди ца до га ђа ја ко ји су то ме прет хо ди ли.

Не при ја тељ ства и су ко би из ме ђу па три јар ши ста и ег зар хи ста, од но-
сно „ср бо ма на“ и „бу га ра ша“, ка ко су се ме ђу соб но на зи ва ли – би ли 
су на ро чи то уче ста ли у њи хо вим ме шо ви тим се ли ма. По себ но су се 
у то ме ис ти ца ли учи те љи бу гар ских шко ла – као вој во де ВМРО-ских 
че та, у те жњи да ели ми ни шу срп ске учи те ље и ти ме ути чу на за тва-
ра ње срп ских шко ла. По сле Со лун ског ви ла је та, по зор ни ца раз ра чу-
на ва ња и уби ста ва пре не ла се и по ско ро свим кра је ви ма Би тољ ског 
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ви ла је та, и то је би ло у по ра сту са ја ча њем ко ми тет ских ор га ни за-
ци ја на те ре ну. Учи те љи шко ле, као уста но ве не са мо обра зов ног ка-
рак те ра, већ и као но си о ци но вих иде ја и но вих прак тич них зна ња, 
од сре ди не 19. ве ка би ли су но си о ци бу гар ске на ци о нал не иде је у 
кул тур но и про свет но за о ста лим сре ди на ма не са мо ма ће дон ског се-
о ског, већ у ве ли кој ме ри и ва ро шког ста нов ни штва. Оту да је њи хов 
ути цај на ши ро ке на род не сло је ве био ве ли ки и угле дан. На ци о нал-
но-по ли тич ки ан та го ни зам ме ђу сло бод ним бал кан ским зе мља ма, 
пре но сио се и на њи хо ве су на род ни ке у Тур ској ца ре ви ни).

Још пр вих да на но ве 1904. го ди не ожи ве ла су кр ста ре ња ор га ни за-
ци о них че та ВМРО. По из ве шта ју Ге не рал ног кон зу ла та Ср би је у Би-
то љу, оба ве шта ва ло се Ми ни стар ство ино стра них де ла у Бе о гра ду да 
бу гар ске че те „ту ма ра ју“ по Ко пач кој Ре ци и По реч кој на хи ји, и да 
по реч ки вој во да Ар со (из се ла Под ви са) пре ти не ким окол ним се ли-
ма ако се ља ци по ку ша ва ју да код тур ских вла сти пре да ју ар зо вал-е 
за пре лаз из Ег зар хи је у па три јар шиј ске вер ни ке, као што су хте ли 
да ура де жи те љи се ла Кар бу ни це. А управ ник срп ских шко ла у Ки че-
ву сма трао је „да су ове че те узрок, те бу гар ске про па ган ди сте пре-
те на ро ду про ле ћем; а да че та ни је, ни ко се на њи хо ве прет ње не би 
оба зрео“. У По ре чу јед на „че ти ца“ пре ти ла је „ср бо ман ским“ се ља-
ци ма око се ла Цре шње ва и Вра не „да ће их све по би ти ако са мо чу ју 
да не ко има на ме ру да их вла сти ма про ка же“. У Ки че ву на го ва ра ју 
се ља ке да се жа ле вла сти ма на срп ске учи те ље... Чак и у При ле пу, у 
то вре ме уби јен је углед ни гра ђа нин, соп стве ник нај бо љег хо те ла у 
ва ро ши за то што је „био до бар Ср бин...чо век мир не на ра ви, стар око 
60 го ди на“. Је дан низ уби ста ва ис так ну ти јих се о ских пр ва ка – а не 
са мо срп ских све ште ни ка и учи те ља – на чи та вом про сто ру од Дрим-
ко ла до Ки че ва, По ре ча и при леп ске око ли не, пре тио је да пот пу но 
уни шти срп ско осе ћа ње ста нов ни штва ових кра је ва. Уби ства се о ских 
пр ва ка, ко ји су се јав но ус про ти ви ли уце на ма ко ми тет ских љу ди, би-
ла су уче ста ла, да је упра ви тељ срп ских шко ла  у По ре чу, Мар ко Це-
рић, био ми шље ња, „да је је ди ни спас по на шу ствар у то ме по гле ду 
уста но вље ње че та ко је би по ги ну лог осве ти ли и убу ду ће ста ја ли на 
пут њи хо вом угње та ва њу по на шим се ли ма“. Он је на во дио уби ство 
Зла та на Авра мо ви ћа из Сла ти не, и прет ње Ко не Ви до ви ћу са мо за то 
што су... „као глав ни ини ци ја то ри на пре о кре та њу се ла Сла ти не но-
вем бра ме се ца про шле [1903] го ди не на на шу стра ну би ли“. У исто 
вре ме пре ти ло се по пу Цве та ну из [Поречког] Цре шње ва; овај на род-
ни све ште ник имао је у сво јој па ро хи ји још и се ла: Де вич, Гре шни цу, 
Су о дол и Брод. Слич но се де си ло и са уби ством Се ку ле Ра ду ло ви ћа 
из се ла Кра пе. Са уби стви ма срп ских пр ва ка на ста ви ло се без об зир-
но и, нај че шће, на по дао и муч ки на чин.

Охрид, се ди ште уки ну те Охрид ске ар хи е пи ско пи је, 1776. го ди не, за 
на ред них сто ти ну го ди на пре тр пео је јак ути цај фа на ри от ских слу-
жбе ни ка из Ца ри град ске па три јар ши је ка ко на цр кве но-ду хов ном, 
та ко – по себ но – и на школ ско-про свет ном пла ну. До та да сло вен ске 
цр кве и ма на сти ри су у про це су је ли ни за ци је, све до по ја ве Ег зар-
хи је и срп ско-тур ских ра то ва 1876–1878. го ди не, ка да се тај про цес 
де сла ви за ци је пре ки да.
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Та ко, још по чет ком 1891. го ди не ја вља се по крет у Охри ду за отва-
ра њем срп ске шко ле, ко ји пред во ди ва ро шки тр го вац Ди ми три је Гр-
да но вић. Та да, по из ве шта ју срп ског ге не рал ног кон зу ла у Би то љу, 
Ди ми три ја Бо диа „Ди ми три је је сво јим до са да шњим ра дом по ка зао 
да је наш чо век и да се за на шу ствар за у зи ма. Ње го вим за у зи ма њем 
у Охри ду је на пи са на јед на мол ба за Па три јар ши ју са 50 пот пи са у 
ко јој из ја вљу ју да су за Па три јар ши ју и мо ле за сло вен ску слу жбу и 
да им се из деј ству је сло бод на шко ла.“ Гр да но ви ћев на пор да у Охри-
ду поч не са ра дом јед на срп ска шко ла, вла да Ср би је је при хва ти ла – 
ра ди су зби ја ња Ег зар хи је на бу га ри зо ва њу ма ће дон ских Сло ве на и за 
„аген ти“ и од ре ди ла му нов ча ну по моћ за из др жа ва ње срп ске шко ле. 
Овом при ме ру сле до ва ла су и мно га ме ста у тзв. Охрид ском Дрим-
ко лу, где су ра ди ле срп ске шко ле: у Ла бу ни шту са учи те љем Ко стом 
Мар ко ви ћем; у Мо ру ни шту, са Ан ђел ком Кр сти ћем; у Бо ров цу са 
Бог да ном Та на ско ви ћем; у Под гор цу са поп Сто ја ном Шу мен ко ви-
ћем; – а из Де бар ског Дрим ко ла шко ла у Ја бла ни ци са учи те љем Ма-
ти јом Шу мен ко ви ћем; у Мо дри чу са За фи ром Ан ге ло ви ћем.

Од Охри ђа на, на срп ској стра ни би ло је осим, Гр да но ви ћа, још углед-
них љу ди (тема која заслужује посебну пажњу и обраду). 

И на ста је пе ри од сна жне бу га ри за ци ја све га јав ног жи во та на чи-
та вом под руч ју Охрид ске ка зе. Ег зар хи ја вр ши на сил ну по тра гу за 
ис ти ски ва њем би ло ка квог срп ског ути ца ја, али у Охри ду ипак оп-
ста је срп ска шко ла. По јед ном из ве шта ју „Срп ска школ ска на ста ва у 
Охрид ској ка зи, иако спу та ва на ни зом не по вољ них окол но сти, од ви-
ја ла се у ду ху школ ско-про свет них тра ди ци ја ко ју су пре ки ну ли срп-
ско-тур ски ра то ви 1876–1878. го ди не“. Из из ве шта ја Ђор ђа Та си ћа 
„упра ви те ља охрид ско-дрим кол ских срп ских шко ла“ ди рек то ру Срп-
ске му шке гим на зи је у Би то љу, Ми ха и лу Пи то ви ћу, као над ле жном 
за школ ска пи та ња, из Охри да 14. ју ла 1903. го ди не, са зна је се сле-
де ће: у Охри ду је по сто ја ла срп ска основ на шко ла са на став ни ци ма: 
Ђор ђем Та си ћем, упра ви те љем, Јев том Гр да но ви ћем и Хри сан том 
Та сић ком ко ји ма је био „при до дат ове го ди не“ и То дор Чак шир ли је-
вић, „ко ме је био за да так да ра ди на са зна њу о по кре ту бу гар ског ко-
ми те та у Охри ду и око ли ни“. Шко ла је би ла че тво ро ра зред на, а рад 
се од ви јао пре ма про гра му. На ста ва се оба вља ла у не ре дов но вре ме, 
пред по че так Илин ден ског устан ка. Упис је по чет 16. ав гу ста 1902, „а 
ре дов на пре да ва ња от по че ла 3. сеп тем бра, са пре ки дом од 19. сеп-
тем бра па до 4. ок то бра. Раз лог пре ки ду би ла је бер ба ви но гра да, 
што их ов де до ста има!“ Из ве штај на во ди, „да је од 4. ок то бра...све 
до ис пи та шко ла ре дов но, без пре ки да ра ди ла, а и по сле ис пи та до 
Пе тро ва дне по на ред би“. 

V

Ве ли ку уло гу у про шло сти Би тољ ског ви ла је та имао је При леп, је дан 
од нај ве ћих тр го вач ко-за на тлиј ских цен та ра уоп ште на про стран ству 
Ру ме ли је, исто вре ме но и јед на од нај на се ље ни јих ва ро ши, са ме шо-
ви тим вер ским и ет нич ким му сли ман ско-хри шћан ским ста нов ни-
штвом. Ње го вом зна ча ју, и еко ном ском на прет ку мно го је до при-
не ло и аграр но бо га то При леп ско по ље, као и број не ко му ни ка ци је, 
ко је су га ве зи ва ле са дру гим раз ви је ни јим при вред но-еко ном ским
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цен три ма, Би то љем и Со лу ном у пр вом ре ду. Око сре ди не 19. в. у 
При ле пу је би ла по зна та ве о ма раз ви је на за нат ска про из вод ња, са 
нај ра зно вр сни јим за на ти ма, ор га ни зо ва ним у есна фе. Од се о ске 
при вре де по себ но је би ло раз ви је но сто чар ство чи ји су млеч ни про-
из во ди има ли ши ро ку про ђу на при леп ској пи ја ци, а од ра тар ства 
жи та ри це и, за тим, на да ле ко чу ве ни по ква ли те ту „при леп ски“ ду-
ван. Уоп ште узев, на раз вој се о ске при вре де од ути ца ја је би ла про из-
вод ња на чи тлуч ким („чи фли гор ским“) има њи ма ко ја су – ве ли ким 
де лом – би ла у по се ду му сли ман ских бе го ва, али и „хри шћан ских 
чор ба џи ја“, а ко ја су об ра ђи ва на ку лу ком чив чи је. 

У овом по гле ду, од ве ли ког зна ча ја био је Крим ски рат (1853–1856), 
ко ји је ве о ма по го до вао раз во ју град ске при вре де При ле па, у пр вом 
ре ду због из во зне тр го ви не це ре а ли ја ма, и уве ћа не по тре бе за хра-
ном тур ске вој ске (и ње них са ве зни ка) на Ду нав ско-цр но мор ском 
ра ти шту. Но, Ве ли ки по жар 1873. г. уни штио је при леп ску чар ши ју и 
на нео ве ли ке ште те да љем еко ном ском и дру штве ном жи во ту, не са-
мо ва ро ши, већ и при леп ском се о ском ста нов ни штву. До тог вре ме на 
При леп је пред ња чио, уоп ште и у раз во ју дру штве них и школ ских 
уста но ва, а ње го во гра ђан ство и у бор би про тив до ми на ци је и зло-
у по тре ба фа на ри от ског грч ког све штен ства. Та ко, још 1867. го ди не 
у При ле пу је ор га ни зо ва на град ска оп шти на од 12 чла но ва, углав-
ном пред став ни ка град ског па три ци ја та – „ха џи ја“, „чор ба џи ја“, ва-
ро шких га зда, из во зни ка, тр го ва ца (ка пи та ли ста). Пр ви пред сед ник 
при леп ске оп шти не био је Ха џи по па Ко ста Дин го виќ (са још че тво-
ри цом „ха џи ја“). Упра во, још та да, при леп ска оп шти на је и за по че-
ла про па ган ду про тив фа на ри от ског све штен ства, а по себ но про тив 
грч ког – за ма су вер ни ка не ра зу мљи вог, је зи ка у цр кви, и за бо го-
слу же ње на цр кве но сло вен ском. У по чет ку је ова оп шти на има ла 
оп ште на род ни ка рак тер, али по сле уста но вље ња Ег зар хи је, власт су 
пре у зе ле ње не па ро хиј ске при ста ли це и та ко ис ти сну ли из ње па три-
јар ши јске – на зва не „гр ко ма ни ма“, одн. „ср бо ма ни ма“ ко је су, шта 
ви ше, по че ли же сто ко про га ња ти.  Под за шти том тур ске вла сти „ср-
бо ма ни“ тј. Ср би, иако све де ни на ма њи ну, из дво ји ли су се у сво ју 
за себ ну оп штин ску за јед ни цу.

На оп ште на род ном пле би сци ту – исти, на це лом про стран ству ју-
жно сло вен ског све та у бу гар ским и ру ме лиј ским сан џа ци ма, ег-
зар хи стич ки, про тив па три јар шиј ски по крет до био је дво тре ћин ску 
ве ћи ну, па је по себ ним сул та но вим фер ма ном све ча но про гла ше-
на не за ви сност Ег зар хи је од Ва се љен ске – „Ве ли ке“, Ца ри град ске 
па три јар ши је, као вер ско-цр кве не за јед ни це „Бул гар-ми ле та“. Ме-
ђу тим, не за до вољ на ис хо дом гла са ња, Ца ри град ска па три јар ши ја 
про гла си ла је – тур ском ино вер ном вла шћу уза ко ње ну Ег зар хи ју за 
ши зма тич ку, не ка нон ску вер ско-цр кве ну ор га ни за ци ју (а ње не при-
ста ли це за ши зма ти ке). Та ко су се на ши ро ком про стран ству сва три 
ру ме лиј ска ви ла је та, у ју жно сло вен ском све ту, по ја ви ле две опо нен-
те и ду бо ко по де ље не стра не – ег зар хиј ска и па три јар шиј ска, ме ђу-
соб но про зва не – „бу га ра ши“ и „ср бо ма ни“. При леп, са сво јом ка зом 
био је нај и зра зи ти ји при мер ова кве ду бо ке по дво је но сти и ме ђу соб-
не ис кљу чи во сти. А то се, нај пре, огле да ло у ва ро шкој оп шти ни као 
ин сти ту ци ји све у куп не упра ве и вла сти – за хри шћан ски део ста нов-
ни штва.
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По све до че њу Пе тра Ко ла ре ви ћа, са вре ме ни ка – ка сни је при леп ског 
учи те ља, „чла но ви пр ве срп ске Цр кве но-школ ске оп шти не, би ли су 
по зна ти и ви ђе ни гра ђа ни: Пе ра Ди ми три је вић – Грн чар, тр го вац, 
Спи ра Џам ба зо вић, тр го вац, То дор Поп Ан тић, тр го вац, Ко не Шап-
че вић, тр го вац, Јо ван Пе пе љу га, тр го вац, Ди ме Шај ка ре вић, хан-
џи ја, Ди ме Ду дак, тр го вац, Ни ко ла Јо ва но вић, ра ки џи ја, Ата на си је 
Бра шна ре вић, поп Спа се Ми не вић, све ште ник. Њих де се то ри ца“. 
По истом Пе тру Ко ла ре ви ћу „ова оп шти на је има ла у то ку ви ше од 
две де це ни је ве ли ке те шко ће у ра ду, јер је бу гар ска те ро ри стич ка ор-
га ни за ци ја чи ни ла све мо гу ће пре пре ке да би се спре чи ло ши ре ње 
Срп ства, по што је на род ма сов но одо бра вао обра зо ва ње срп ске цр-
кве но-школ ске оп шти не, иако још ни су би ле отво ре не ни шко ле ни 
цр ква срп ска. По зна то је да су на ше шко ле и цр кве по за тва ра не би ле 
од тур ске вла сти још ра ни је... Ови пр ви на ши пи о ни ри ла вов ски су 
се бо ри ли и ни су под ле гли, бар не сви, овом не чу ве ном те ро ру бу-
гар ске ор га ни за ци је и ис тра ја ли су до кра ја са мо по жр тво ва но и да ли 
те шке дра го це не жр тве...“ Та ко су пр ва дво ји ца осни ва ча Оп шти не 
по ги ну ли од спе ци јал но об у че них ег зе ку то ра ВМРО, зва нич но на зва-
них „те ро ри сти“, и то: То дор Поп Ан тић 1897. го ди не, ко га су те ро-
ри сти уби ли се ки ром, Спи ра Џам ба зо вић 1905. пред ка пи јом срп ске 
шко ле. На чи ка Пе ру Ди ми три је ви ћа, зва ни „Ср би но“, не ко ли ко пу-
та по ку ша ван је атен тат, а Поп Спа се Ми не вић био је јав но осу ђен на 
смрт, па је чи та вих два де сет го ди на – све до Ху ри је та [Младотурске 
ре во лу ци је 1908], мо рао оста ти за тво рен у сво јој ку ћи ка ко ни он 
не би по стао жр тва бу га ра шког град ског Ко ми те та (као ре не гат ег-
зар хиј ски – по врат ник Па три јар ши ји и срп ству). („Он је отво ре но и 
од луч но из ја вио да је Ср бин, а не „Бу га рин“ и за то се при мио да бу де 
члан Срп ске цр кве но-школ ске оп шти не, да се шко ла отво ри и цр ква 
по диг не“).

О по чет ном ра ду Срп ске оп шти не у При ле пу, те шко ћа ма и смет ња-
ма на ко је је на и ла зи ла од са мог по чет ка, би тољ ски кон зул, Мих. Ри-
стић, под нео је срп ској вла ди из ве штај из ко га се ви ди пра ва сли ка 
по ли тич ке ат мос фе ре и дру штве ног ам би јен та у ко ме су жи ве ли „ср-
бо ма ни“ – при пад ни ци срп ске на род но сти – При леп ча ни ма ће дон-
ског за ви чај ног по ре кла, оку пље ни око сво је на род но-цр кве не оп-
шти не.

При вред ни на пре дак – про цват ва ро шког за нат ства, кућ не ра ди но-
сти и ма ну фак ту ре, уве ћа ло је на гли по раст роб но-нов ча них про из-
вод них од но са и, уоп ште, за на тлиј ско-тр го вач ког, ва ро шког ста нов-
ни штва. Та да је на гло по рас тао зна чај и углед ва ро шког сло ја „чор-
ба џи ја“ (ва ро шких га зда – бо га та ша), и њи хов дру штве ни ути цај на 
це ло куп не при ли ке и јав ни жи вот ва ро ши и се ла, по сред ством оп-
шти не – оп штин ске упра ве ко ја је, сва, у ру ка ма пред став ни ка град-
ских пр ва ка. У При ле пу 1884. го ди не би ли су по зна ти по есна фи ма, 
сле де ћи за на ти: хан џиј ски, бо ја џиј ски, ба кал ски, са мар џиј ски, па пу-
џиј ски, тер зиј ски, обу ћар ски („кон ду ра џиј ски“), кан тар џиј ски, ка-
зан џиј ски, ку јун џиј ски, тр го вач ки, ка фе џиј ски, са раф ски, ба што ван-
ски, бра шнар ски, јор ган џиј ски, ли мар ски (те не че џиј ски), грн чар ски, 
фу рун џиј ски (пе кар ски), ме хан џиј ски, ка сап ски, ра ки џиј ски, бер-
бер ски, ће ра ми џиј ски (цре пар ски), ка тран џиј ски. Ве ли ки део ових 
за на та ко ри шћен је за по тре бе се о ске при вре де.
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Са чу ва на су са вре ме на аутен тич на ка зи ва ња о осни ва њу и ра ду ма-
ле не али пред у зет не оп шти не у Кру ше ву, ко ју су осно ва ли и во ди ли 
не ко ли ки ви ђе ни јих љу ди при кра ју 19. ве ка. То су би ли: Ди на Трп ко 
ali as Ко ста дин (Кон стан тин) Трп ко вић, хан џи ја, ста ри ном из Бе ле 
Цр кве не да ле ко од Кру ше ва, на оба ли Цр не Ре ке, Ве ле (Вељ ко Ја ни-
ћи је вић), тр го вац из Кру ше ва, Спа се То нић, за на тли ја из Кру ше ва, 
На ум Илић, за на тли ја-ли мар, из Кру ше ва, Ла зар Сто ја но вић, тр го-
вац из Кру ше ва, Ди ме Мар ти но вић, за на тли ја из Кру ше ва, и Ђе ра-
сим Ла за ре вић, све ште ник из Кру ше ва. По ка зи ва њу већ по ме ну тог 
Пе тра Ко ла ре ви ћа: „Циљ ових ва ља них и до бро на мер них љу ди био 
је тај, да и они осну ју цр кве но-школ ску оп шти ну, да ра де код тур-
ске вла сти  и мо ле за одо бре ње да се мо же отво ри ти срп ска шко ла... 
Исто вре ме но су ми сли ли и ра ди ли да по диг ну и цр кву, та ко да „Срп-
ски ми лет“ има шко лу и цр кву... Они су ус пе ли да до би ју одо бре ње од 
[турске] вла сти и од Вла ди ке грч ког, с тим да цр ква бу де за јед нич ка 
грч ко-срп ска и да се слу жи на из ме нич но, јед не не де ље на грч ком је-
зи ку а дру ге на сло вен ском је зи ку.“ Успех је био по стиг нут, али са мо 
де ли мич но. Оп шти на ни је ус пе ла „из не по зна тих раз ло га“ да се цр-
ква до вр ши, али је шко ла по че ла са ра дом за хва љу ју ћи до бро вољ ним 
нов ча ним при ло зи ма гра ђа на Кру ше ва и се ља ка Кру ше вач ке ка зе, 
иако уз мно ге те шко ће ко је су до ла зи ле са ви ше стра на, а по себ но од 
Ег зар хи је и Ко ми тет ске ор га ни за ци је, чи ја је јед на од ње них жр та ва 
био и углед ни оп шти нар На ум Илић (иза ко га су оста ли ње го ва су-
пру га Дан ка и че тво ро не збри ну те, ма ло лет не де це). 

VI

Пре по род срп ског ста нов ни штва за по чео је у за пад ном де лу Ма ће-
до ни је, у Би тољ ском ви ла је ту, а у ка квом ге о граф ском ам би јен ту и 
дру штве но-мо рал ној ат мос фе ри, и ка ко се и под ко јим окол но сти-
ма раз ви ја ла др жав на и на ци о нал на по ли ти ка Кра ље ви не Ср би је у 
овом де лу тур ске ца ре ви не, до бар при каз дао је са вре ме ник и уче-
сник-до мо ро дац из тих кра је ва, учи тељ Пе тар Ко ла ре вић. „Гли гор 
Со ко ло вић, Јо ван Ба бун ски и Трен ко [Рујановић] по ве за но су др жа-
ли [почетк ом 1905. године] цео пла нин ски ма сив пла ни не Ба бу не 
са Азо том у прав цу По реч ких пла ни на, где је још био ста ри вој во да 
Миц ко Кр стић, са сво јим од ва жним По ре ча ни ма. Исто вре ме но био 
је обра зо ван Гор ски штаб за це ло под руч је са де сне стра не Вар да ра, а 
на че лу Шта ба био је ак тив ни ка пе тан, Сре тен Рај ко вић. Ка пе тан Рај-
ко вић био је вр ло ста би лан, хлад но кр ван, из др жљив и до бар стра тег, 
а вој во да Гли гор, Јо ван Ба бун ски и Трен ко до бри по зна ва о ци те ре на 
и мен та ли те та на ро да ко ји је на се ља вао то под руч је, као и пат ње ко-
је су тр пе ли од бу гар ских ко ми та ви ше од јед не де це ни је. Та ко исто 
Гли гор и Трен ко, ко ји су [од] ви ше го ди на по зна ва ли до бро бу гар ску 
ор га ни за ци ју и так ти ку че та њи хо вих, ко ју су про во ди ли на те ре ну 
и вр ши ли ор га ни за ци ју по срп ским се ли ма. Та окол ност ко ри сно је 
ис ко ри шће на и до пу ње на Миц ко вом по бе дом над бу гар ским че та ма 
код се ла Сла ти не у По ре чу про шле го ди не [у је сен 1904. г.].“ 

О ве ли ком по ра зу ко ми тет ских че та у се лу Сла ти ни, и о „увод ним“ 
бор ба ма у окол ним се ли ма, до ста је пи са но у ме мо а ри ма са вре ме-
ни ка и у на уч ној исто ри о гра фи ји, тим пре што се за до га ђа је ве зу је и 
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име Да ме та Гру је ва, цен трал не лич но сти ВМРО-а. Су ко би су по че ли 
упа дом би тољ ског вој во де Ђорђа Су га ре ва у По реч и ње го вим по ра-
зом у То ми ном Се лу, ку да је био по шао да ухва ти вој во ду Миц ка Кр-
сти ћа. Не ко ли ко да на ка сни је у Сла ти ни са ку пи ле су се че те „8 вој-
во да а са дру штвом 61“ [комита]. По ред че те Су га ре ва од 27 ко ми та, 
би ле су и че те при леп ског вој во де Пе тра Аце ва, кру шев ског Ђур чи на 
(из се ла Слан ског), Ван че из Вра не шни це, вој во де ки чев ског, вој во де 
де бар ског Та ле (из Га лич ни ка), вој во де Ми ла на из При ле па и учи-
те ља у ме шо ви том „ср бо ман ско“ – „бу га ра шком“ се лу Кри во го шта-
ни, војводe Бо жи на из се ла Ку со вра ти (у Де бар ском сан џа ку) ко ји 
је до пра тио Д. Гру је ва „са око ло 20 ду ша де бра ни, ми ли ци о не ри“). 
Ову гру па ци ју бу гар ских вој во да („бу га ра ша“) из не на да је оп ко ли ла 
и на па ла тур ска вој ска из Ки че ва, раз би ла ко ми тет ске че те и ра ни-
ла Д. Гру је ва, ко га је – су тра дан скри ве ног – про на шла че та вој во де 
Миц ка и од ве ла у за ро бље ни штво у То ми но Се ло, где га је ви ше не де-
ља не го вао срп ски учи тељ Сла ве Ста но је вић. Оздра вље ног Д. Гру је ва, 
„чет нич ким ка на лом“ срп ска вла да пре да ла је бу гар ским ди пло мат-
ским пред став ни ци ма. Јед ном реч ју по че так је био вр ло по во љан и 
од лу чан, та ко да су на ше че те, још у пр вој го ди ни бор бе са Бу га ри ма 
на те ре ну сву где ове ту кле, а се ља ци су се од мах ста ви ли под за шти ту 
на ших че та и окре ну ли ле ђа Бу га ри ма.

Овај пре о крет ишао је бр зо на ште ту Бу га ра, од но сно њи хо ве ко мит-
ске ак ци је у „ре во лу ци о нар ном“ пре о бра ћа њу „ср бо ман ско“-па три-
јар шиј ских се ла и ста нов ни штва у ег зар хи стич ке при пад ни ке – вер-
ни ке и ма ке дон ске „Бу га ре“. Ка да та на ме ра ни је ус пе ла, да се до бар 
део ма ће дон ских се ља ка пу тем цр кве и шко ле при до би ју на ми ран 
на чин, ко ми тет ске че те ВМРО тре ба ло је да то по стиг ну на на чин 
ка ко је то би ло пред ви ђе но ста ту тар ним од ред ба ма и од лу ка ма ко-
ми тет ских кон гре са, и за што су би ли фор ми ра ни по себ ни ег зе ку тив-
ни ор га ни са спе ци јал ним овла шће њи ма; „ср бо ма ни“ су те из вр шне 
ор га не и њи хо ве на ло го дав це на зва ли „дру штвом за уби ја ње Ср ба“. 
И упра во прак са ових ор га на – на чи је од лу ке ни је би ло апе ла та, иза-
зва ла је от пор и ре ак ци ју чи ји је ре зул тат био ства ра ње опо нент них 
„ср бо ман ских“ че та – срп ске чет нич ке ак ци је, ко ја је – упра во нај-
ви ше до шла до из ра жа ја у кра је ви ма Би тољ ског ви ла је та, а по себ-
но у По ре чу и При леп ској ка зи. Исти, го ре на ве де ни са вре ме ник, о 
узро ци ма и по во ди ма за по ја ву срп ских че та у Би тољ ском ви ла је ту, и 
о њи хо вим, по том, су ко би ма са бу гар ским ко мит ским че та ма, до пу-
њу ју ћи сво је већ на ве де но из ла га ње, за кљу чи вао је: „По што су на ше 
че те још у пр вим ме се ци ма по сво ме до ла ску од луч но исту па ле и 
афир ми са ле се у на ро ду, где су де ло ва ле и до ла зи ле у до дир, из вр-
ши ле су ор га ни за ци ју у на ро ду, по си сте му ка кав је про вео Миц ко 
Кр стић у По ре чу, ор га ни зо вао цео на род и му шкар це и же не да сва ки 
по сво јој спо соб но сти ра ди и де ла, ка ко чет нич ка ор га ни за ци ја од ре-
ди. Кад је већ ор га ни за ци ја би ла уве де на у на род и че те су се на мно-
жи ле, јер се на род са оду ше вље њем ода зи вао по зи ву Гор ског шта ба, 
мно ги мла ди љу ди из це лог овог под руч ја, Азо та и при леп ских се ла, 
при сту пи ли су че та ма да се бо ре про тив бу гар ских че та, те ро ри ста, 
про па ган ди ста њи хо вих, као и про тив на си ља тур ских  од спа хи ја, 
ка ча ка, по ља ка и дру гих“. За да так ових но во фор ми ра них че та био 
је ис кљу чи во од брам бе ног ка рак те ра, не са мо од на ме та ња си лом
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бу гар ског на ци о нал но-по ли тич ког име на, већ и ра ди од бра не срп-
ских исто риј ских и кул тур них тра ди ци ја и за шти те на род ног на чи на 
жи во та и срп ских тра ди ци о нал них на род них уста но ва, као и срп ских 
шко ла (ко је је тур ска власт уки ну ла због ра то ва Ср би је са Тур ским 
цар ством  1876–1878. го ди не).

За бо ље и пот пу ни је са зна ње о ка рак те ру и са ста ву срп ских че та, као 
зна чај на чи ње ни ца би ло је то да су „све срп ске че те са ста вље не од 
љу ди та мо шњег на ро да и сви су тур ски по да ни ци“, што увек ни је био 
слу чај са бу гар ским че та ма. И ово је био је дан од раз ло га што је: 
„Цео те рен пла нин ски био под кон тро лом срп ских че та“, ко је су – са 
де сне оба ле Вар да ра – „и др жа ле цео те рен са де сне стра не глав ног 
дру ма: Ве лес – При леп – Ки че во – Го сти вар – Ско пље – Ве лес, [где] 
бу гар ске че те ни су има ле при сту па и ако би не где по ку ша ле, би ле су 
увек до че ка не и раз би је не, а у ве ћи ни слу ча је ва би ва ле су пот пу но и 
уни ште не... Сем то га, има ли смо и јед ну че ту у Пре спан ском кра ју... 
Доц ни је је до шао са че том и Ва си ли је Тр бић, и за це ло вре ме опе-
ри сао је у Азо ту и во дио бор бу са бу гар ским че та ма на ле вој стра ни 
дру ма Ве лес – При леп, у пла ни на ма и пре во ји ма у Ба бу ни, из ме ђу 
Азо та и Кле пе до дру ма Град ско – При леп, са че та ма вој во да Гли го ра 
Со ко ло ви ћа, Јо ва на Ба бун ског, Јо ва на Дол га ча и оста лих вој во да са 
сво јим че та ма, ка да се за то ука же по тре ба“. Ове бор бе во ђе не из ме-
ђу срп ских и бу гар ских че та – план ски при пре ма не – за по че ле су у 
је сен 1904. го ди не упа дом бу гар ских че та у По реч и њи хо вим по ра-
зом на Сла ти ни.

По раз бу гар ских че та у Сла ти ни и за ро бља ва ње Дамњaна - Да ме та 
Гру је ва 1904. го ди не, из ме ни ли су до та да шњу си ту а ци ју у срп ско-
-бу гар ским од но си ма у По ре чу у дво стру ком по гле ду: на те ре ну се 
отво ре но по ја вљу је пр ва ору жа на срп ска че та вој во де Миц ка Кр сти-
ћа, и за по чи ње се са си сте мат ском ор га ни за ци јом по реч ких се ла за 
од бра ну упра во од по сто је ћих бу гар ских че та. „У овом ме ђу вре ме ну, 
од сеп тем бра, па све до про ле ћа 1905. го ди не, док ово не зва нич но 
и не при зна то при мир је ни од ко га, би ло је вр ло ко ри сно за нас, јер 
је цео наш на род и у Ма ће до ни ји и у Ср би ји схва тио озбиљ ност мо-
мен та ко ји тре ба ис ко ри сти ти мак си мал но, што је и учи ње но.“ Пр ва 
срп ска че та ко ја је из Ср би је пре ба че на на де сну оба лу Вар да ра, би-
ла је че та вој во де Или је Јо ва но ви ћа-Моч ка, При леп чан ца, а за тим и 
че та вој во де Гли го ра Со ко ло ви ћа, из при леп ског се ла Не бре го ва, на 
њи хо вом пу ту за По реч, „где су и за те кли на те ре ну и вој во ду Трен ка 
Ру ја но ви ћа, из Кра пе, ко ји је обра зо вао че ту у при леп ском кра ју, по-
ред Миц ко ве че те, ко ји је др жао По реч“. За њи ма је пре шао Вар дар 
вој во да Јо ван Стој ко вић – Ба бун ски, а не што ка сни је и Сре тен Рај ко-
вић, ак тив ни офи цир срп ске вој ске, у свој ству ше фа Гор ског шта ба. 
Убр зо, у 1905. го ди ни са до бро вољ ци ма – чет ни ци ма у ве ле шко-при-
леп ски крај до шли су и вој во де Ра де Ра ди во је вић и Сте ван Не дић 
– Ће ла са че том од „30 ду ша“. Ове че те су сти гле на те рен у вре ме 
ка да се при пре мао од ла зак у Ср би ју на од мор оста ре лог и оне мо ћа-
лог вој во де Миц ка (ко ји је та да за шао ду бо ко у ста рост, 65 го ди на).

Ор га ни за ци ја срп ских се ла у про ле ће 1905. го ди не, већ је би ла уве-
ли ко из вр ше на, и оја ча на, не са мо у По ре чу, већ и у ви ше ка за Би-
тољ ског ви ла је та. Ње ни ор га ни за то ри и пред вод ни ци срп ских че та 
би ли су (сем В. Трбића) сви од ре да из пре де ла Би тољ ског ви ла је та:
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Јо ван Дол гач из се ла Ко ши но,
Јо сиф Ми ха и ло вић из Бро да,
За фир Трем че вић из Љуп шта,
Да не Сто ја но вић из Кра пе,
Сте ван Не дић из Стру го ва, у Де мир Хи са ру,
Јо ван Бо жи но вић – Мај ка из Жур ча, Кру ше во,
Ко це Кр стић из Дре нов ца, При леп ска ка за,
Јо сиф Јо вић из Бе ле Цр кве, При леп ска ка за. 
Пре спан ски крај дао је, та ко ђе, две вој во де са че та ма:
вој во ду На цета из Ре сна и
Миц ка Кр сти ћа (име ња ка По реч ког вој во де Миц ка Кр сти ћа – Па в-
лов ског).

За ро бља ва ње Дам ња на Гру је ва (од стра не Миц ка Кр сти ћа), има ло је, 
по уче ста ло сти, ве ли чи ни и же сти ни, ка рак тер од лу чу ју ћег су ко ба 
за пре власт у том де лу Ма ће до ни је, упа дом ве ли ког од ре да бу гар ске 
вој ске  ак тив ног ге не ра ла Ча ко ва (са ста вље ног од офи цир ско-под о-
фи цир ског ко манд ног ка дра и вој ни ка из стал ног ка дра), кра јем ју на 
1907. го ди не, ка да су се 7. ју ла за вр ши ле пот пу ним уни ште њем и 
по ги би јом је згра тог од ре да на ло ка ли те ту зва ном „но жот“. Бор бе су 
се во ди ле на де сној оба ли Вар да ра, на про сто ру из ме ђу се ла Ва рош 
и Ни ко ди на, нај пре са че та ма вој во де Гли го ра Со ко ло ви ћа. Го ди на 
1905. про те кла је у ве ли ком за о штра ва њу срп ско-бу гар ских од но са 
на ро чи то на те ри то ри ји Би тољ ског вилајета.

VII

То ком 1905–1907. го ди не ак ци ја срп ских че та – по мог ну та од се о-
ских учи те ља, му те ве ли ја, све ште ни ка, кме то ва и дру гих углед них 
до ма ћи на – по вра ти ла је не ко ли ко де се ти на се ла од ег зар хи ста – а 
по ка зи ва њу ре че ног при леп ског учи те ља, Пе тра Ко ла ре ви ћа, све 
до Ху ри је та 1908. го ди не, ве ћи на сло вен ских се ла у При леп ској ка-
зи, као и у Би тољ ском ви ла је ту, из ја шња ва ла се као срп ска, од но сно 
не ег зар хиј ска. То се ви де ло и по број но сти ор га ни зо ва них се ла са 
срп ским че та ма и на род ном се о ском са мо у пра вом, као и са број ним 
за до би је ним од Eгзархије или но во по диг ну тих цр ка ва и, ско ро свих 
ста рих ма на сти ра, ко је је Ег зар хи ја ста ви ла под сво ју упра ву по сле 
1870. го ди не.

„Та ко се, са срп ским че та ма, по ми њу се о ске вој во де у се ли ма: Сте-
пан ци, Ни ко дин, Даб ни ца, При сад, Не бре го во, Дре но вац, Гор ње се-
ло, Дол не ни, Ри ље во, Се кир ци, Зр зе, Дол га ец, Мар га ри, Ко стин ци, 
Слеп че, Стро ви ја, Го сти ра жне, Кра па, Ро по то во, Жа бја не, Са ран ди-
но во, Но во се ло, Кри во га шта не, Све то ми тра ни, Бу чин, Бе ла Цр ква, 
Во ђа ни, Обр ша не, Кру ше вља не, Бо ро ти но, То пол ча ни, Ка ди но се ло 
(поп Вељ ко Ка ран ли је вић), Ма ло Ко ња ре, Ко ре ни ца, Го ди вље, Све та, 
„итд, итд“.

При леп ска ка за, ко ја је до 1905. го ди не, би ла под ја ким ути ца јем 
Ег зар хи је и ко ми тет ске ор га ни за ци је у При ле пу, са по ја вом срп-
ских че та, по че ла је да ме ња до та да шњу вер ско-цр кве ну и по ли-
тич ко-на ци о нал ну ори јен та ци ју. Та ко, већ од про ле ћа 1905. го ди не, 
че те Гли го ра Со ко ло ви ћа и Јо ва на Ба бун ског осло бо ди ле су „од те-
ро ра бу гар ских че та и узе ли под сво ју за шти ту... го то во сва се ла са
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При леп ске стра не: При сад, Не бре го во, Дре нов це, Сте пан це; за тим, 
под бор бом, се ла: Кр стац, Оре о вац, Пле твар, Бе ло вод ни цу; Гор ње се-
ло, Даб ни цу, и још не ка дру га се ла. На су прот овим се ли ма, у ко ји ма 
је би ла за ве де на „срп ска ор га ни за ци ја“ и срп ска се о ска са мо у пра ва, 
као „ме ша на“ срп ско-бу гар ска се ла – би ла су: Кри во го шта ни, Бу чин, 
Слеп че, Со пот ни це, Ба би но, Дол нен ци, За шле „и дру га се ла у Де мир 
Хи са ру“. Ова по ја ва „ме ша них“ се ла, упр кос на сто ја њи ма да у се ли-
ма не бу де ни јед ног „ср бо ма ни на“, ту ма чи ла се и мо рал но-пси хо-
ло шким на зо ри ма ста нов ни штва При леп ске (и окол них) ка зе“ да су 
бу гар ске че те и град ски ко ми тет си лом на ту ра ли бу гар ски ка рак тер 
на ро ду „да се мо ра мо од ре ћи сво је на род но сти и на пу сти мо сво је 
тра ди ци је, на ше из ста ри на и оби ча је на шег на ро да: сла ве, пре сла-
ве, и [да] дру ге на род не оби ча је оста ви мо ко ји су, за вре ме роп ства 
под Тур ци ма, одр жа ли на шу ве ру и на род ност“. Са по ја вом срп ских 
че та и њи хо вом ак ци јом за шти те (мно гих) се ла од ег зар хиј ско-бу-
гар ске вер ско-цр кве не и на ци о нал но-по ли тич ке аси ми ла ци је, „бу га-
ри зам“ гу би осло нац у ши рим на род ним сло је ви ма и на род се вра ћа 
свом иден ти те ту из про шло сти, у мно гим слу ча је ви ма чак и он да кад 
су из ја вљи ва ли љу ди ма да при па да ју бу гар ској ор га ни за ци ји и да су 
„бу га ри“, а то је би ла обич на ма ска да се „вла си не се те“.

Оту да се ја ви ло „сим па ти зи ра ње на шим че та ма и ор га ни за ци ји на-
шој, а и по ја ве сво је вр сног спон та ног, тај ног оба ве шта ва ња о ко ми-
тет ским на ме ра ма, ко ја су се до ста вља ла пред став ни ци ма срп ске 
ор га ни за ци је, од стра не по је ди них „јав них“ „бу га ра ша“ а ствар но 
по тај них „ср бо ма на“, да ва ли су нај бо љу пред ста ву о ко лек тив ној ср-
бо фо би ји, ко ја је вла да ла у кру го ви ма бу гар ске оп штин ске упра ве 
у При ле пу и ње ним ор га ни ма вла сти пот пу но у слу жби Ег зар хи је и 
ВМРО“. На ши рој те ри то ри ји При леп ске ка зе та кви при вид ни „бу-
га ра ши“, од ко јих су не ки би ли и чла но ви ко ми тет ске ор га ни за ци је, 
чак и по це ну соп стве ног жи во та, „чи ни ли су све што је би ло мо гу ће, 
а че сто...и не мо гу ће... да би на ма по мо гли, а Бу га ри ма на не ли по раз“. 
Ме ђу нај рев но сни јим, та кви су би ли: Та се Са мар џи је вић, из Ка ди ног 
се ла, Кр ста Пу па ле „до бар га зда из Бо ро ти на, ко ји је спа сао мно ге 
на ше љу де“, Дим ко Дим шић, из Бу чи на, Сто јан Ди мо вић, из Све те. 
Ова по след ња дво ји ца, „уби ве на су од бу гар ске ор га ни за ци је“, Дим ко 
1908, Сто јан (чак) 1915. го ди не. У та квој си ту а ци ји, а на ро чи то по сле 
Илин ден ског устан ка, би ли су и раз ви ја ли су се срп ско-бу гар ски од-
но си у При ле пу и ње го вој ши рој око ли ни. По све до че њу са вре ме ни ка 
тих не срећ них зби ва ња, учи те ља Пе тра Ко ла ре ви ћа, ко ји је и сам уче-
ство вао у Илин ден ском устан ку као члан ко ми тет ске ор га ни за ци је, 
„ми смо има ли сво је тај не по ве ре ни ке у це лом Би тољ ском ви ла је ту, 
а на ро чи то у При леп ском кра ју (ка зи) у: Ма ри јо ву, Де мир-Хи са ру, 
Азо ту, По ре чу, При леп ском по љу, Ти кве шком кра ју, Ки чев ском, Пре-
спан ском и т.д., увек смо има ли тач но оба ве ште ње из це лог кра ја, ка-
ко сто је бу гар ске че те у на ро ду и шта на ме ра ва ју. А до ова квих љу ди 
и оба ве ште ња, нај ви ше се до ла зи ло у са мом При ле пу, и то у па зар ни 
су бот њи дан, јер, по зна то је би ло „да је при леп ски па зар био вр ло 
бо гат свим по треб ним на мир ни ца ма, а на ро чи то је би ло на про да ју 
вр ло мно го круп не и сит не сто ке. Не ки се ља ци про да ва ли, а дру ги 
ку по ва ли и у том ме ша њу љу ди из свих кра је ва, ла ко се до ла зи ло, да 
се у по ве ре њу све мо же са зна ти шта се де ша ва на те ре ну, на ро чи то из 
ме ста где су бу гар ске че те опе ри са ле...“ 
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VIII

Раз вој срп ског школ ства на по чет ку 20. ве ка, уоп ште узев, за ви сио је 
мно го и од оп штих при ли ка у Тур ској, за тим од па три јар шиј ских ми-
тро по ли та и њи хо ве до зво ле за отва ра ње но вих шко ла, јед ним де лом 
и од по ли тич ке си ту а ци је у срп ско-бу гар ским од но си ма на те ре ну, а 
у ве зи са при ти ском Ег зар хи је и ко митет ских че та ВМРО на „ср бо-
ма не“ у Би тољ ском ви ла је ту, по себ но до 1903. го ди не. Тек је по раз 
Илин ден ског устан ка с јед не стра не, иако при вре ме но, „ола ба вио“ 
ан ти срп ску де лат ност бу гар ских цр кве них и по ли тич ких (ко мит-
ских) фак то ра, с дру ге стра не и тур ске вла сти би ле су по пу стљи ви-
је пре ма школ ско-про свет ним по тре ба ма сво јих срп ских по да ни ка 
– што је, све, ства ра ло по вољ ни је усло ве за рад „ор то докс-мех те би“, 
одн. „серб-мех те би“ – срп ских шко ла. Оту да већ 1904. г., у При ле-
пу, осе ћа се зна тан на пре дак у ра ду та мо шње основ не шко ле, у ко јој 
је упра ви тељ Јо ван Жар ко вић са на став нич ким ко ле ги ју мом од де-
сет учи те ља и учи те љи ца име ном: То дор Чак шир ли је вић, Ди ми три је 
Ле рин ча нац, Трп ко Ла за ре вић, Ко ста Ни ко лић, Да рин ка Жив ко вић, 
Со фи ја Ле рин ча нац, Ол га Ла за ре вић, Па ра ске ва Вељ ко вић, Ди ми-
три је Ан до но вић. Пр во бит но „шко ла је би ла у про стра ној ку ћи Спи-
ре Џам ба зо ви ћа“ и би ло је осам оде ље ња „че ти ри му шка и че ти ри 
жен ска са око 300 ђа ка“. По зна ти „чи ка“ Пе ра Ди ми три је вић  био је 
му те ве ли ја шко ле. 

Ме ђу тим, са об но вом срп ске на ци о нал не ак ци је у Ма ће до ни ји по сле 
ди на стич ке про ме не 1903. го ди не и све успе шни је срп ске чет нич ке 
бор бе про тив ВМРО-ских че та, ста ње срп ског школ ства се уве ли ко 
по пра ви ло, у Би тољ ском ви ла је ту, и то не са мо по гра до ви ма и ва ро-
ши ца ма, већ – на ро чи то – по се ли ма. У то ме је пред ња чио При леп са 
сво јим ка за ма. Пред Мла до тур ску ре во лу ци ју 1908. го ди не у ва ро ши 
При ле пу учи те љи су би ли:

– Мар ко Це рић, (ра ни је учи тељ у Ки че ву)
– Гво зден Гру јић, (ра ни је учи тељ у По ре чу)
– Сте ри ја Ста врић, (ра ни је учи тељ у По ре чу)
– Ди ми три је Ан до но вић, (ра ни је учи тељ у По ре чу)
– Пе тар Ко ла ре вић (ра ни је учи тељ у Вр бја ну)

Учи те љи це су би ле: Ана Це рић, Ста на Гру јић, и Па ра ске ва Вељ ко вић. 

У При леп ској ка зи по сто ја ле су основ не шко ле, са учи те љи ма, у ме-
сти ма ових се ла:

– Кра па, са учи те љем То мом Ја ни ћи је ви ћем (из Кру ше ва),
– Зр зе, са учи те љем Ми ла ном Или ћем (из При зре на),
– Ри ље во, са учи те љем Ми ла ном Ко ва че ви ћем (из При ле па),
– Мар га ре, са учи те љем Пе тром Ђор ђе ви ћем (из Би то ља),
– Гор ње се ло, са учи те љем То до ром Ђор ђе ви ћем,
– Не бре го во, са учи те љем Бла го јем На у мо ви ћем,
– Даб ни ца, са учи те љем Цвет ком Пе тро ви ћем (из Дрим ко ла),
– Слеп че, са учи те љем Спа со јем Фи ши ћем (из При зре на),
– Дол га ец, са учи те љем Ни ко лом Ди ми три је ви ћем (из Ре сна),
– Го сти ра жна, са учи те љем Ду ша ном Рај ко ви ћем (из Га лич ни ка),
– Се кир ци, са учи те љем То до ром Ди ми три је ви ћем (из Га лич ни ка),



ВЛА ДИ МИР
СТО ЈАН ЧЕ ВИЋ

34

– То пол ча не, са учи те љем То до ром Миц ко ви ћем (из То пол ча на),
– При сад, са учи те љем Ри стом Спа си ћем (из При ле па),
– Стро ви ја, са учи те љем Ва си ли јем Сач ма ре ви ћем (из При ле па),
– Вр бја не, са учи те љем Фа ни јом Ач ко вић (из При ле па),
– Дре но вац, са учи те љем Ми хај лом Ђор ђе ви ћем (из При зре на),
– Кри во га шта не, са учи те љем Трај ком Вељ ко ви ћем (из Кри во га-  
шта на),
– Дол ња ни, са учи те љем Стан ком Ђ. Осма но ви ћем (из Дол ња на),
– Бра и ло во, са учи те љем Ни ко лом Ан до но ви ћем (из Ле ри на),
– Ко стин ци, са учи те љем Јор да ном М...  (из Ко стин ца),
– Ни ко дин, са учи те љем Ата на си јем Ко сти ћем (из Би то ља),
– Ро по то во, са учи те љем Ко стом Ди ми три је ви ћем (из Кру ше ва). 

У При ле пу је по сто ја ло пе вач ко дру штво „Кра ље вић Мар ко“, са ста-
вље но „од ђа ка и мла ди ћа и де во ја ка ко ји су пе ва ли у Па ра кли су за 
вре ме слу жбе, не де љом и дру гим пра зни ци ма“. 

У По ре чу 1902/1903. го ди не би ло је де вет срп ских шко ла, и то у:

– ма на сти ру Св. Бо го ро ди ца, са учи те љем Кр стом Ђор ђе ви ћем,
– у се лу Ко вач са учи те љем Сто ја ном Јо ви ћем,
– у се лу Зр кље са учи те љем Са вом Сто ја но ви ћем, ро дом из истог ме-
ста,
– у се лу То ми но Се ло са учи те љем Ари то ном По по ви ћем, 
– у се лу Круш је са учи те љем Ла за ром Ор ло ви ћем, из Ву чи тр на,
– у се лу Гре шни ца са учи те љем Да ни лом Ри сти ћем, ро дом из истог 
ме ста,
– у се лу Цре шње во са учи те љем Ди ми три јем Те о до си ћем, ро дом из 
истог ме ста,
– у се лу Кра па са учи те љем То мом Ја ни ћи је ви ћем, ро дом из Кру ше-
ва,
– у се лу Брод са учи те љем Ни ко лом То ни ћем, ро дом из При шти не.

Као на сто ја те љи ових шко ла по ми њу се Ди ми три је Де спо то вић и Ри-
ста Ан дре је вић, а „као нај ва жни ји“ Дим ко Ми ха и ло вић, у Круш ју, и 
учи тељ Ди ми три је То до ро вић у Цре шње ву. За ову дво ји цу – упра ви-
те љ по реч ких шко ла Мар ко Це рић – у из ве шта ју Ге не рал ном кон зу-
лу у Би то љу, Ми ха и лу Г. Ри сти ћу на во дио је ка ко: „Њи хо вом ини-
ци ја ти вом и њи хо вим упут стви ма до пре не ки дан оси гу ран је био 
цео До њи По реч, а до са да мо жда је и цео“. Од све ште ни ка на сто ја-
те ља – „му те ве ли ја“ по себ но је по хва љен све ште ник Ко не из Кра пе 
„ко ји је сво јим по на ша њем мо гао при до би ти по што ва ње код сво јих 
се ља на“. У ве зи са шко ла ма, постојао је по ку шај да се срп ске шко ле 
отво ре и у „сва че ти ри бу га ра шка се ла, у Ло кви ци и Ви ру да нам то-
ме на пут ни су ста ли бу га ра шке ко ми те“. Сем „бу га ра шких“ од но сно 
ВМРО че та, ве ли ку смет њу ра ду срп ских шко ла у По ре чу, при чи ња-
ва ли су тур ски зу лу ми „ко ји се сва ко днев но чи не на ро ду“, та ко да 
се Хил ми па ша био упу тио у Ки че во да из ви ди зу лу ме. Ме ђу тим, од 
то га ни је би ло ни шта, јер су се учи те љи бо ја ли осве те од стра не не ког 
Ибиш спа хи је и Асан бе га из Ки че ва, ко ји су сво јим не де ли ма за да-
ва ли ве ли ки страх по се ли ма Гор њег и До њег По ре ча. Чак ни „све-
сни ји“ учи те љи по реч ки: Слав ко – Сла ве – Ста но је вић и Стој ко Јо вић 
„да за ту жбе не зна ју... оно што је у ту жби би ло на пи са то“, – што је
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упра ви тељ шко ла Мар ко Це рић ока рак те ри сао ре чи ма: „По што се 
учи те љи као све сни ји љу ди пла ше, шта је он да оста ло за прост свет и 
за то се не сре ће из да на у дан умно жа ва ју“. (Из ве штај је пи сан у Би-
то љу и да ти ран са 26. ју лом 1903. го ди не).

Јед на од зна чај них ма ни фе ста ци ја на ци о нал ног осе ћа ња и све сти код 
до брог де ла срп ског ста нов ни штва у Би тољ ском ви ла је ту, по себ но у 
ва ро шкој сре ди ни, би ла је про сла ва пра зни ка Св. Са ве. Овај пра зник 
био је нај и зра зи ти ји до каз про тив по ку ша ја Ег зар хи је и Ко ми те та 
ВМРО да не ги ра по сто ја ње срп ске цр кве не и исто риј ске тра ди ци је 
у Ма ће до ни ји, упр кос ја ким при ти сци ма и прет ња ма са те шким по-
сле ди ца ма за ње го ве ор га ни за то ре и сла вље ни ке. Про сла ви Св. Са ве, 
ко ју су ор га ни зо ва ли учи те љи уз са рад њу све ште ни ка, му те ве ли ја, 
се о ских кме то ва и углед ни јих се о ских пр ва ка па тро но ва ли су пред-
став ни ци срп ског кон зу ла та, а кат ка да и иза сла ни ци од но сне ми тро-
по ли је – Пе ла го ниј ске, Ве ле шко-Де бар ске, или њи хо ви за ме ни ци по 
сре ским цен три ма – про то је ре ји на ме сни ци. За одр жа ва ње Све то-
сав ских про сла ва би ла су слу жбе но за ин те ре со ва на ре сор на ми ни-
стар ства из де ло кру га во ђе ња др жав но-на ци о нал не по ли ти ке, а о њи-
хо вом ис хо ду ско ро сва јав ност у Ср би ји би ла је ја ко за ин те ре со ва на.

У Би то љу је, од кра ја 1890-тих го ди на, по сто ја ла срп ска основ на шко-
ла чи ји је му те ве ли ја био би тољ ски тр го вац Цин ца рин, Ми хај ло Ха џи 
По пе (По по вић), а управ ник шко ле учи тељ, Ри ста Цвет ко вић, ро дом 
из се ла Ло па ти це „у бли зи ни Би то ља“. Шко ла је ра ди ла са зна њем 
тур ске вла сти, а њен по кро ви тељ био је та да шњи срп ски ге не рал ни 
кон зул за Би тољ ски ви ла јет, по зна ти ро до љуб и пи сац, Ми лој ко Ве-
се ли но вић (ро дом из алек си нач ког сре за у Ср би ји). Шко ла је би ла 
раз ред на, а учи те љи су би ли Ри ста Цвет ко вић и Ми ха и ло Оце вић.

Ова срп ска основ на шко ла при упи су ђа ка у по чет ној го ди ни сво га 
ра да има ла је, по све до че њу јед ног ње ног ђа ка, „око че тр де сет уче-
ни ка“, ра зно ли ког уз ра ста и го ди на ста ро сти, ме ђу ко ји ма их је би-
ло и „од 11–17 го ди на, раз ли чи то оде ве них, из ра зних ме ста, го вор 
и на гла сак дру го ја чи, јер сва ки крај има свој на чин го во ра. Јед ном 
реч ју ша ре ни ло...и по мен та ли те ту, по на ша њу...по вас пи та њу и при-
род ној ин те ли ген ци ји, као и [дотадашње] школ ске спре ме, јер је нас 
би ло из [до тада] ра зних шко ла: грч ке, бу гар ске, срп ске...Нај ви ше је 
до шло из бу гар ске шко ле...“ Би ло их је „и са Ко со ва“, и „го то во из 
свих кра је ва Би тољ ског ви ла је та“. Школ ска на ста ва из во ђе на је по 
угле ду на шко ле у Ср би ји, и по ред обра зов ног има ла је и свр ху пе-
да го шко-вас пит ног, кул тур ног и ро до љу би во-па три от ског про све ћи-
ва ња. Око вер ског вас пи та ња ста рао се „је дан ар хи ман дрит из ма на-
сти ра Хи лан да ра – Гу гу ше вић“. Шко ла је по че ла са ра дом 1. ок то бра 
1897. го ди не, и исто га да на оба вље но је и све ча но отва ра ње срп ске 
гим на зи је. За сме штај ђа ка уз шко лу по сто јао је ин тер нат. Од ва ро-
шких на се ља у Ви ла је ту, нај ви ше је би ло ђа ка из При ле па и Кру ше ва. 
Та ко, из Би то ља је, у пр вој го ди ни ра да основ не шко ле би ло 7 ђа ка, 
из При ле па 9, из Ки че ва и Кру ше ва по 4, из Охри да и Ре сна по 3, по 
2 ђа ка, из око ли не Ко сту ра и Пре спе (ме ђу ко ји ма је био и Спа со је 
Х. По по вић, ка сни је по знат као учи тељ у се лу Бу ру, а за тим по осло-
бо ђе њу од Ту ра ка 1912. го ди не, као ста нов ник у Би то љу „где је по-
кре нуо не дељ ни лист „Ју жна зве зда“ и во дио бор бу и пле ди рао да се 
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цео пре спан ски крај при са је ди ни Ср би ји“), из Ле ри на 1 ђак, за тим из 
по реч ких се ла по је дан уче ник из се ла: Рам не, Круш ја, Ло кви це, Де-
ви ча, Кра пе и Цре шње ва, „а из дру гих кра је ва“: са Ко со ва 3 ђа ка, из 
ко сов ског По мо ра вља – из Гњи ла на 2, и Пље ва ља 1, и из Алек си нца 
1. Као школ ски пра зник, уве де на је про сла ва Св. Са ве, 14/27. ја ну а-
ра, ко ји се пра зно вао сва ке го ди не. 

У Би то љу су 1897. го ди не отво ре не му шка и жен ска гим на зи ја „са 
пан си о ном“. Њи хо ви пр ви уче ни ци би ли су, нај ви ше, из ра зних кра-
је ва Би тољ ског ви ла је та. Гим на зи ја је би ла раз ред на, а њен пр ви ди-
рек тор био је Са ва Ја кић, из При зре на, ко ји је исто вре ме но као про-
фе сор пре да вао пред ме те фран цу ски је зик и зо о ло ги ју. Пр во бит но 
би ло је упи са но 47 уче ни ка, а за вр ши ло их је њих 36. Уче ни ци су 
би ли сме ште ни у ин тер на ту, а би ли су јед но бра зно уни фор ми са ни. У 
гим на зи ји по сто јао је и ђач ки хор, са ди ри ген том Ве ли ми ром Јок си-
ћем, ко ји је по вре ме но био „на став ник нот ног пе ва ња“. 

У Би тољ ској гим на зи ји по зна та су име на на став ни ка и пред ме ти ко је 
су пре да ва ли. Та ко, по ред ди рек то ра Са ве Јаки ћа, ко ле ги јум гим на-
зиј ски са чи ња ва ли су и:

– Јо ва Ми ха и ло вић, ко ји је пре да вао срп ски је зик и ма те ма ти ку,

– Ан дра Са мо ни ко вић „ко ји ни је остао до кра ја школ ске го ди не“ – 
зе мљо пис са упо тре бом ма па. Ме ђу тим, ка ко „ни је би ло ни јед ног уџ-
бе ни ка зе мљо пи са у раз ре ду, пре да ва ња су би ла усме ног ка рак те ра“,

– Ве ли мир Јок сић пре да вао је ве ро на у ку и цр кве но пе ва ње, 

– Ан дре ја Н... пре да вао је кра сно пис – цр та ње и пи са ње, 

– хор ско пе ва ње и но те „пре да вао је не ки Цин ца рин, на став ник ру-
мун ске гим на зи је, хо но рар но“,

– у гим на зи ји су уче ни ци има ли и пред мет тур ског је зи ка ко ји је пре-
да вао „не ки Ре фус из не ке тур ске шко ле и био је до ста до бар и уме-
шан у пре да ва њу“. Код ње га ђа ци су „при лич но на у чи ли да чи та ју и 
пи шу“ – ка ко је са оп шта вао је дан ње гов бив ши слу ша лац.

Школ ска на ста ва у гим на зи ји за вр ша ва ла се – по сле оба вље них ис-
пи та – на Ви дов дан. У ме ђу вре ме ну, про сла вљан је пра зник Св. Са ве, 
са по зна том хим ном „Ус клик ни мо с љу ба вљу Св. Са ви“.

Овај при вре ме ни на став нич ки ко ле ги јум – већ у то ку пр ве школ ске 
го ди не био је број но и струч но по ве ћан, но вим ди рек то ром Ко стом 
Ко ва че ви ћем, и про фе со ри ма Ми хај лом Пи то ви ћем, Ко стом Ло за-
ни ћем, Јо ва ном Ча ла ћем, Ми хај лом Та шко ви ћем и још са не ко ли ко 
дру гих, чи ме је на ста ва упот пу ње на. Та ко фран цу ску кон вер за ци ју 
„во дио“ је хо но рар но про фе сор Ра ул Ви не, а тур ски је зик про фе сор 
Ха ки ја Ве лић „Ср бин из Бо сне, му сли ман ске ве ре, ко ји је увек нас 
пра тио кад иде мо ван ва ро ши у шет њу (до ма на сти ра Бу ко во, или 
до ло ка ли те та „Ки се ла во да“). Он је био до бар пре да вач и до бар Ср-
бин...“ За шти ћи вао је срп ске уче ни ке у су ко бу са бу гар ским ђа ци ма 
при ли ком њи хо вог су сре та на из лет нич ким ме сти ма.

У Би то љу, као се ди шту ви ла је та, уоби ча је но је би ло да испитима при-
су ству ју и пред став ни ци кон зу ла та дру гих зе ма ља, као и Пе ла го ниј ски
ми тро по лит, као пред став ник  Пра во слав не цр кве. Уз од ре ђе ни
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це ре мо ни јал про сла ва Св. Са ве, по прет ход ној при ја ви над ле жним 
тур ским вла сти ма, ни је на и ла зи ла на те шко ће, сем у не ким слу ча је-
ви ма ка да су ни жи ор га ни вла сти чи ни ли из ве сне пре пре ке. 

У Би то љу 1901. го ди не, про сла ва Св. Са ве „и уче шћем огром ног бро-
ја љу ди, и ре дом на сам дан про сла ве и у ве че, при ли ком за ба ве, 
за до во љи ла је сва ког. Де си ло се да је и вре ме по слу жи ло, а би ла још 
Не де ља, па је не до глед но ве ли ка ода ја у но вој згра ди [српске] му шке 
гим на зи је, где је про сла ва би ла, би ла дуп ке пу на, та ко да су мно ги 
оста ли би ли на сте пе ни ца ма, као и у дво ри шту“, ка ко је гла сио слу-
жбе ни из ве штај ген. кон зу ла Мих. Ри сти ћа.  (У ве зи са све то сав ском 
про сла вом у ви ла јет ском цен тру Би то љу и у Ско пљу, цен тру Ко сов-
ског ви ла је та, ва ли ја је за бра нио рад тек отво ре не срп ске шко ле „по 
ту жби Те о до си ја [егзархијског владике] ко ји је ка зао да дру штво Св. 
Са ве из др жа ва шко лу пре ко срп ско га кон зу ла, и да ће сва ком де те ту 
да ти по[ла] ме џе ди је...“ – ако не од ла зи у срп ску шко лу!)

Ег зар хи ја и Ор га ни за ци ја ВМРО уз по моћ ко ми та спре ча ва ле су 
на сва ки на чин Све то сав ске про сла ве, при че му су има ле – са сво је 
стра не, честo и по др шку ло кал них ор га на тур ске вла сти, нај че шће 
под ми ћи ва њем. Та ква си ту а ци ја у Би тољ ском ви ла је ту тра ја ла је све 
до из би ја ња Мла до тур ске ре во лу ци је ју ла 1908. го ди не. 

ПРИ ЛОГ 1.

КРА ЉЕВ СКО-СРП СКО                                      У Бе о гра ду, 7. де кем бра 1895. г.          
                                                                               Го спо ди ну Ми ха и лу Ри сти ћу
[ГРБ]                                                                     за ступ ни ку Кон зу ла Ср би је
                                                                               Ско пље

                            

МИ НИ СТАР СТВО ИНО СТРА НИХ ДЕ ЛА
ПП No 2385

Го спо ди не,

Као што ме је из ве стио наш по сла ник у Ца ри гра ду, а као што сте већ 
и из Ца ри град ских но ви на мо гли до зна ти, Сул та но ва је Вла да на и ме но ва-
ла ко ме са ре, ко ји ће, ра ди бли жег упо зна ва ња же ља и по тре ба та мо шњег 
хри шћан ског ста нов ни штва, оби ћи оне ви ла је те Ца ре ви не ко ји се под за-
јед нич ким име ном Ма ке до ни је раз у ме ју. Из ве шта ва ју ћи о то ме Г. Вла да на 
Ђор ђе ви ћа, Сул та нов Ми ни стар ино стра них де ла на го ве стио је да ће из ве-
шта ји тих ко ме са ра слу жи ти осно вом сви ма ре фор ма ма ко ји се у по гле ду 
ло кал них уста но ва бу ду у Ма ке до ни ји по ка за ле по треб не.

С об зи ром на то, што је Те фик па ша на ро чи тим са оп ште њи ма свра-
тио пред став ни ци ма стра них си ла па жњу на те нај но ви је иза сла ни ке Пор-
те, а на ро чи то што је уз то дао уве ра ва ња да ће њи хо во иза ши ља ње би ти 
при пре ма за ре фор ме ко је у Ма ке до ни ји пред сто је, и на ко је се Пор та још 
при ли ком Бер лин ског кон гре са оба ве за ла, – вр ло је ве ро ват но да се ови ко-
ме са ри не ће, као то ли ки дру ги пре њих, огра ни чи ти на ис пи ти ва ње зло у по-
тре бе вла сти, не го ће се, бар у не ко ли ко, упу сти ти и у ис пи ти ва ња ко ја се 
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ти чу на род но сних од но ша ја у Ма ке до ни ји, по што се без њи хо вог по зна ва ња 
ни јед на озбиљ ни ја ре фор ма ни за ми сли ти недâ.

Из тих раз ло га за нас је од пре суд не ва жно сти да по ме ну ти ко ме са ри 
не оста ну у за блу ди, би ло о број ној сна зи на шег еле мен та, би ло шта ви ше и 
о са мој ње го вој ег зи стен ци ји. При то ме тре ба нам на ро чи то има ти на уму 
да бр зим и по вр шним про ла зни ци ма – ка квим ти ко ме са ри вр ло ла ко мо-
гу би ти – ни је не мо гу ће у та кву за блу ду па сти, по што је наш еле ме нат и до 
да нас још, са свим раз лич но од еле мен та грч ког и бу гар ског, оста вљен без 
ика квог ор га ни зо ва ног и пред вла сти ма при зна тог пред став ни штва.

Оди ста, же ље и по тре бе бу гар ског еле мен та на ћи ће у до тич ном Ег-
зар хиј ском Вла ди ци свог при род ног ту ма ча, исто она ко као што ће се и Па-
три јар шиј ски Вла ди ка на чи ни ти из ра зом же ља и по тре ба грч ког еле мен та. 
Али, ко ће наш еле ме нат у тој при ли ци мо ћи са ауто ри те том пред ста вља ти? 
Осим то га у два, по нас та ко ве ли ка ви ла је та, као што су ви ла је ти Со лун ски 
и Би тољ ски, од на ше на род но сти не по сто је ни оне нај е ле мен тар ни је ма ни-
фе ста ци је ка кве се обич но у цр ква ма и у шко ла ма на ла зе. Јер шко ле, због 
за бра не ко ја је до ско ра на њи ма ле жа ла, још ни су отво ре не, а у цр ква ма се 
слу жи на грч ком, на шим љу ди ма стра ном је зи ку. Зеб ња је са свим осно ва на 
да ег зи стен ци ја на шег еле мен та, ли ше на тих та ко ре ћи спо ља шњих зна ко-
ва, не ће мо ћи оста ви ти на иза сла ни ке Пор те ути ске нео до љи ве из ве сно сти.

Пре ма то ме, не ће би ти до вољ но ако би на ши љу ди пред тим иза сла-
ни ци ма да ли из ра за са мо оним ма ње или ви ше лич ним мол ба ма ко је се 
од но се на зло у по тре бе вла сти, или на зу лу ме ко је им та кви од мет ни ци од 
вла сти као Ар на у ти чи не. По треб но је још, упра во нео п ход но је да се њи ма 
при ву че па жња и на оне ко лек тив не же ље и по тре бе ко је на шем еле мен ту 
као та квом при па да ју. У не до стат ку овла шће них пред став ни ка ка кве Гр ци 
и Бу га ри има ју у вла ди ка ма, у чла но ви ма меџ ли са и т. д. и т. д. оста је још 
је ди но да се ста ве у ко му ни ка ци ју с по ме ну тим иза сла ни ци ма на ро чи те де-
пу та ци је, ко је би са ста вље не из на ших учи те ља, из на ших све ште ни ка, из 
пр ва ка на ших школ ско-цр кве них од бо ра, или где шко ла не ма, из пот пи сни-
ка мол би за на ше шко ле, – мо гле у име це лог на ро да го во ри ти.

Де пу та ци ја ма би био пр ви по сао да пред цар ским иза сла ни ци ма 
утвр де нај е нер гич ни је ег зи стен ци ју на шег еле мен та, ко ји не ма ју ћи по чуд-
но ва тој игри до са да шњих при ли ка ни ко га ко ће га пред ста вља ти, мо ра да се 
та ко ре ћи у нео р га ни зо ва ној ма си по ја ви, ако не ће да ре ски ра да у сво јим 
же ља ма оста не не са слу шан. За тим, де пу та ци је тре ба да из не су све на ср та-
је ко је про па га нде грч ке и бу гар ске чи не на на шу на род ност ви де ћи је та ко 
нео р га ни зо ва ну, исто та ко, као и то ка ко је за шти та ко ју про ти ву тих на ср-
та ја тур ске вла сти пру жа ју, – упра во ни ка ква.

У по гле ду грч ке про па ган де тре ба се жа ли ти на др жа ње Па три јар ши-
је ко ја пре ма те жња ма на ше на род но сне кул ту ре ни ка да ни је би ла при ја-
тељ ска, о че му до вољ но све до чи са ма та окол ност што, у та ко не сум њи во 
срп ским епар хи ја ма, као што су ра шко-при зрен ска и ско пљан ска, се де на 
вла ди чан ским сто ли ца ма лич но сти грч ке на род но сти ко ји не зна ју људ ски 
ни је зи ка сво је па стве; што се ју жно од Ша ра у сви ма цр ква ма Па три јар ши је 
слу жи на грч ком је зи ку, чак и у они ма ко је при па да ју епар хи ја ма где Гр ка 
ни ка ко и не ма, не го има са мо је дан не зна тан број Цин ца ра ко ји се у ма си 
Ср ба са свим из гу био, и нај зад, што су Па три јар шиј ске вла ди ке, на су прот 
ду ху сво јих при ви ле ги ја, пре ста ле чи ни ти од њих ика кву упо тре бу у ко рист 
на ших шко ла, иду ћи у то ме та ко да ле ко да су на не ким тач ка ма, на име 
ма ње или ви ше сву где у Со лун ском Ви ла је ту, где су се мол бе за на ше шко-
ле и без њи хо ве ини ци ја ти ве ста ле ја вља ти, пр ви по хи та ли да их вла сти ма 
де нун ци ра ју.
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У по гле ду бу гар ске про па ган де тре ба се жа ли ти на бу гар ски Ег зар хат 
што се не до пу ште ним сред стви ма слу жи у бор би про ти ву срп ског име на, и 
у по твр ду то ме тре ба на ве сти оне слу ча је ве кад су Ег зар хиј ске Вла ди ке оби-
ла зе ћи епар хи ју, во ди ле со бом огла ше не хај ду ке, ко ји су пре ти ли оруж јем 
на шим љу ди ма, ако на стра ну Ег зар хи је не пре ђу, а на не ке чак и пу ца ли; 
или слу ча је ве, кад су те исте вла ди ке на ре ђи ва ле да се у цр ква ма, са да ег зар-
хиј ским, али од ста ри не на шим, гре бу и упро па шћу ју сли ке на ших кра ље ва 
и на род них све ти те ља ко ји ма Тур ци ни ка ква ква ра ни ка да ни су чи ни ли; на 
слу ча је ве кад су се под њи хо вом упра вом вр ши ле от ми це на ших ма на сти ра, 
или на при ме ре ка ко њи хо ви све ште ни ци, где год је цр ква у ру ка ма Ег зар-
ха та, не пу шта ју на ше мр тве у гро бље, или, аги ту ју ћи про ти ву жи вих, ме ћу 
ана те му на сва ког тр гов ца сво је епар хи је, ако пу сти у ду ћан ко га од на ших 
љу ди; или, пре ла зе ћи на њи хо ве учи те ље, тре ба на ве сти ка ко ови под ба да ју 
сво је ђа ке да на ср ћу на на ше, да пра ве чак и на са ме на ше шко ле ју ри ше, да 
ски да ју са њих та бле са срп ским нат пи сом, или да се на ове ба ца ју бла том 
и ка ме њем, да се исто та ко ба ца ју бла том и ка ме њем на на ше учи те ље, или 
да пе ва ју за њи ма пе сме по грд не за срп ско име ко је су у шко ли на ро чи то 
учи ли; ка ко за тим бу гар ска оп шти на на ше учи те ље и он да кад су од вла сти 
при зна ти, до че ку је де мон стра ци ја ма ко је су по сам њи хов жи вот опа сне, јер 
се са сто је, из ме ђу оста ло га, и из пуц ња ве из ре вол ве ра, а кад се на ши учи те-
љи ипак утвр де, он да ка ко им се под ме ћу бун тов не књи ге ко је их на ро би ју 
мо гу од ве сти. У оп ште сва та и оста ла сред ства за стра ши ва ња и за ко ни та 
при ти ска ко ја бу гар ска про па ган да не ма ни ка квих скру пу ла упо тре бља ва-
ти, ва ља обе ло да ни ти пред ко ме са ри ма у нај ве ћој оп шир но сти.

Нај по сле, тре ба на гла си ти ка ко и са ма власт иде грч кој и бу гар ској 
про па ган ди бар у то ли ко на ру ку у ко ли ко, не у ва жа ва ју ћи ван гра ни ца Ко-
сов ског Ви ла је та мол бе за срп ске шко ле, на те ру је на ше љу де да да ју де цу у 
шко ле или грч ке или бу гар ске, ако не ће да им се де ца ни ка ко не шко лу ју. 
Што се ти че са мих тих мол би тре ба об ја сни ти, ка ко су оне већ не ко ли ко 
пу та би ле под но ше не, да се њи ма ни ка да ни је ни шта ви ше тра жи ло не го 
што је сви ма цар ским по да ни ци ма, не из у зи ма ју ћи ту ни Је вре је, за ко ном 
о јав ној на ста ви би ло ујам че но, али да су ипак те мол бе и до да нас оста ле 
не у ва же не, и ако ло кал на власт ни шта дру го ни је мо гла про ти ву њих да 
на ве де не го то што су срп ске. Шта ви ше, иако је у по след ње вре ме на ро чи-
том Цар ском Ира дом ис пу ње ње тих мол би обе ћа но у гра ни ца ма про свет-
них за ко на ца ре ви не, ло кал не им вла сти опет не пре ста ју чи ни ти оте жи це, 
од ко јих је нај о збиљ ни ја та што их спро во де на ре ша ва ње у меџ лис, где се де 
грч ки и бу гар ски вла ди ка, при род ни про тив ни ци свих на ших на род но сних 
зах те ва. – Као за кљу чак, тре ба отво ре но зах те ва ти да се про свет ни за ко ни 
при ме њу ју на срп ске шко ле као и на све дру ге, а не да им ства ра из у зет но 
не по во љан по ло жај ко ји не би од го ва рао по зна тој стр пљи во сти Сул та но вој 
у по гле ду ве ре и про све те, и ко ји би са мо бу гар ској про па ган ди мо гао ићи 
у при лог, ко ја пак та кво фа во ри зи ра ње ни ка да ни је ма ње за слу жи ва ла не го 
по сле ле то шњих упа да бун тов них че та из Бу гар ске у Ма ке до ни ју.

Из ових упут ста ва у ко ји ма сам ја имао на уму ста ње ства ри у сва три 
ви ла је та, Ви ће те ода бра ти и има ти на уму са мо оно што се Ва шег ви ла-
је та спе ци јал но ти че. Али глав но ста ра ње ва ља да Вам бу де сра чу ње но на 
то, да од тих де пу та ци ја оста не ко ме са ри ма ја сан ути сак, ка ко су срп ском 
еле мен ту за кра ће ни они усло ви за раз ви ја ње на род но сне кул ту ре ко ји грч-
ком и бу гар ском еле мен ту у оби ла тој ме ри на рас по ло же њу сто је да је због 
то га он, ако сва ке кул ту ре не ће да се од ре че, упу ћен по да ти се ути ца ји ма 
грч ким и бу гар ским, ко ји су у то ли ко ја чи у ко ли ко се уз са у че шће са мих 
тур ских вла сти вр ше, и ако та кву при стра сност ин те ре си ца ре ви не ни ка ко 
не на ла жу. Да би пак тај ути сак био у исто вре ме и до вољ но јак, ва ља Вам 
сви ма си ла ма на ста ти да де пу та ци је бу ду и сво јим бро јем и сво јим лич ним 
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са ста вом под јед на ко им по зант не, што ће те, зар са мо та ко мо ћи по сти ћи, 
ако пред ход но рас про стре те по ма си на ших љу ди уве ре ње да са мо ва квим 
ма ни фе ста ци ја ма пред иза сла ни ци ма мо гу сво јим дав на шњим школ ским и 
цр кве ним зах те ви ма при ба ви ти са тис фак ци је у Ца ри гра ду.

Нај зад, Ви ће те гле да ти да се с ко ме са ри ма и са ми са ста не те, и да им 
том при ли ком суг е ри ра те [!] ка ко је нај бо ља га ран ти ја за мир у Ма ке до ни ји 
јед на ка при ме на за ко на и да би с то га што пре тре ба ло учи ни ти крај оној 
не јед на ко сти ко ја је на ште ту срп ског еле мен та учи ње на у пи та њи ма шко-
ле и цр кве, – по ми њу ћи при то ме на ро чи то да баш не то ле рант ност те вр сте 
код Ве ли ких Си ла нај жи вљег про те ста иза зи ва и да је увек она би ла по вод 
њи хо вом ме ша њу у уну тра шње ства ри Ца ре ви не.

Ме ђу тим пра ти ће те нај бри жљи ви је све по кре те ко ме са ра и ста ра ће-
те се да им пра вац и на чин ра да што пре ухва ти те и да им ни јед ну не ис прав-
ност не про пу сти те нео па же ну. – О све му што бу де те опа зи ли или до зна ли, 
из ве шта ва ће те ме нај бр же и нај тач ни је.1 

При ми те, Го спо ди не, уве ре ње мо га по што ва ња.

Ст. Но ва ко вић

ПРИ ЛОГ 2.

Бе ле шке
ко је сам 28. сеп тем бра 1905. год. пре дао

Хил ми-па ши као Кон су лат ске Де зи де ри је

I
Овд. власт про це ни ла је згра ду у ко јој се на ла зи срп ска Гим на-

зи ја са 6000 тур. ли ра и пре ма то ме тра жи на њу 60 ли ра год. по ре-
зе. –  На ко ра ке учи ње не тим по во дом код В. Пор те Њ. Ек се лен ци ја 
В. Ве зир из ја вио је По сла ни ку Ср би је у Ца ри гра ду да се ово пи та ње 
на ла зи на ре ше њу пред Држ. Са ве том ко ји ће Њ.В. Сул та ну пред ло-
жи ти да се згра да осло бо ди пла ћа ња по ре зе, у сми слу по сто је ћих за-
ко на о то ме јер слу жи шко ли. Ви ла јет је до био на ред бу да до из ла за 
цар ског фер ма на ову по ре зу не на пла ћу је, али не дав но тра жио је 60 
ли ра по ре зе.

Њ. Ек се лен ци ја Хил ми-па ша умо ља ва се: 

1. да из да на ред бе над ле жној вла сти не на пла ћи ва ти ову по ре зу док 
се пи та ње де фи ни тив но не ре ши;

2. да има до бро ту на чи ни ма ко ји му сто је на рас по ло же њу из деј-
ство ва ти ви со ки цар ски фер ман о осло бо ђе њу ове згра де од по ре зе у 
сми слу по сто је ћих за ко на.

До да је се да је над ле жна Ко ми си ја пре те ра но оце ни ла до тич ну згра-
ду да вре ди 6000 тур. ли ра. 

1 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Но 14243/277.



ИЗ СРП СКЕ ИСТО РИЈ СКЕ 
ПРО ШЛО СТИ У
БИ ТОЉ СКОМ ВИ ЛА ЈЕ ТУ 
НА ПРЕ ЛА ЗУ
19. У 20. ВЕК
(ДРУ ШТВЕ НО-
-ПО ЛИ ТИЧ КЕ
ПРИ ЛИ КЕ)

41

II

Њ. Екс. Хил ми-па ша обе ћа ла је г. Јо ва ну Ћир ко ви ћу, се кре та ру 
Ве ле шко-Де бар ске Епар хи је да ти му по ста вле ње и пре по ру ку ка ко 
би њо ме снаб де вен мо гао над гле да ти рад и успех срп ских учи те ља 
и шко ла у ка за ма: ве ле шкој, ки чев ској, ре кав ској, де бар ској, охрид-
ској, при леп ској и го сти вар ској. Уве рен да је Њ. Е. Хил ми-па ша за -
у зе т огром ним по слом у ко ме је про пу сти о да ти ово по ста вле ње под-
но си лац ове но ти це сма тра за част пот се ти ти га на да то обе ћа ње.

III

Под при ти ском бу гар ских че та и њи хо вим те ро ром, мно га се ла 
у ку ма нов ској и па ла нач кој ка зи, ко ја су од бир зе ма на при зна ва ла 
би ла Па три јар ши ју и пре ма то ме сма тра ла се за срп ска по след њих 
го ди на би ла су се огла си ла за ег зар хиј ска. У то ку по след њих не ко ли-
ко ме се ци ова су се се ла вра ти ла на пра ви пут, али вла сти у њих не 
пу шта ју ни срп ског све ште ни ка ни срп ског учи те ља под из го во ром 
да има ју на ред бу, у то ме сми слу, ма да рав но ду шно гле да ју ба вље ње 
бу гар ских учи те ља и све ште ни ка у се ли ма срп ским ко ја су се под 
при ти ском бу гар ских че та огла си ла ег зар хиј ска. Њ. Е. Хил ми-па ша 
умо ља ва се да сво јом на ред бом ста не овом на пут.

IV

По зна та је ствар да по је ди ни ор га ни вла сти у уну тра шњо сти 
вилајетa мно го пу та не јед на ко по сту па ју пре ма оправ да ним же ља-
ма, мол ба ма или пра ви ма срп ског на ро да. У том по гле ду, што је Њ. 
Ек се лен ци ји вр ло до бро по зна то из усме них са оп ште ња нај ти пич ни-
ји је пре став ник та квог др жа ња да на шњи ку ма нов ски кај ма кам, чи-
је це ло куп но др жа ње не са мо да је про тив но по сто је ћим за ко ни ма 
не го је у на точ и ду жно сти ма јед ног искре ног цар ског чи нов ни ка и 
ин те ре си ма са ме ца ре ви не. Раз лог ње го вом по вла ђи ва њу Бу га ри ма 
и ње го вој бо ја зни од њих у то ме је, што је кај ма кам сам ро дом из Ис-
точ не Ру ме ли је где му се и да нас на ла зи и има ње и сва да ља и бли-
жа род би на, па бо је ћи се и јед ног и дру гог стал но се ста ра да уго ди 
зах те ви ма бу га ра ку ма нов ских. У ово ме га по ма же и је дан по ли ца јац 
ку ма нов ски по име ну Ла зар по на род но сти бу га рин.

Ако Њ. Е. Хил ми-па ша же ли са оп шти ће му се усме но слу чај 
дра стич ног др жа ња овог кај ма ка ма при ли ком екс пе ди ци је не ко ли-
ко то ва ра оруж ја и му ни ци је за бу гар. че те у ку ма нов ској ка зи. Као 
нај но ви ји ње гов под виг на то ме пу ту по ми ње се ов де ње го во др жа ње 
при ли ком нај но ви јег по пи са ста нов ни ка у Ку ма но ву. Не са мо да ни је 
хтео упи си ва ти Ср бе ко ји су то од 20 го ди на на ова мо као Ср бе не го 
их је при си ља вао да се пи шу у Бу га ре и те рао их из кан цел ри је уз реч 
ка ко Ср ба има са мо у Ср би ји а не и у ото ман ској ца ре ви ни и да ће 
сва ко онај ко ји се то ме про ти ви би ти огла шен за бун тов ни ка.
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        У том по гле ду ни ма ло ни је из ма као ни кај ма кам у Кри вој-Па лан-
ци, ко ји је, да би се удо брио Бу га ри ма као Бу га ри на упи сао срп ског 
учи те ља по име ну Алек сан дра Јо си по ви ћа.

       Уви ђав но сти Њ. Е. Хил ми-па ше оста вља се да пре ду зме ме ре ко је 
за сход но на ђе.
                 

V

22. ов. м. сти гла је по пи сна ко ми си ја у се ло Ко вач, на хи ја по-
реч ка, би тољ ски ви ла јет. Од ка ко ово се ло по сто ји увек је би ло срп-
ско. Ко ми си ја на си лу је упи са ла ове се ља не као Гр ке.

VI

Пре да ва лац ове бе ле шке има сло бо ду пот се ти ти Њ. Е. Хил ми-
-па шу на обе ћа ње ко је ми је дао да ће мо ли ти за Ви со ку Цар ску ми-
лост осу ђе ног на став ни ка срп ске Гим на зи је у Би то љу, Алек су Јо ва-
но ви ћа.

VII

Од ви ше го ди на (то је по зна то Њ. Е. Хил ми-па ши) у скоп ском 
ђу мру ку на ла зе се не ко ли ко по ши ља ка упу ће них на адре су Ген. Кон-
су ла та Краљ. Ср би је у Ско пљу. Из ра зних узро ка (ко ји су та ко ђе по-
зна ти Њ. Е. Хил ми-па ши) ове су ства ри оста ле не и зу зе те. У сми слу 
зак. про пи са Кон су лат се био обра тио Ва ли ја ту с из ја вом да при ста је 
пла ти ти пут ни тро шак ца рин ском чи нов ни ку ко ји би до гра ни це до-
пра тио ове ства ри ра ди њи хо вог по врат ка у Ср би ју.

Умо ља ва се Њ. Е. Хил ми-па ша за по треб не на ред бе по во дом 
овог.

VI II

Пре 6. ме се ци ухап ше ни су у Пе ћи не ки Мак сим Ми ли јин и 
Ми ка Ра до јев из се ла Ви де на пећ. на хи је, због то га што је у ку ћа ма 
им на ђе на по јед на мар тин ка. Пре не ко ли ко да на они су спро ве де ни 
у скоп ски за твор. Ови су љу ди ове пу шке ку пи ли од Ар на у та у Ђа-
ко ви ци и др жа ли су их до след но оби ча ји ма у пећ. на хи ји. Љу ди на 
прав ди Бо га ле же у  за тво ру.

Њ. Е. Хил ми-па ша уч ти во се умо ља ва да на ре ди да се ови љу ди 
пу сте на сло бо ду.



ИЗ СРП СКЕ ИСТО РИЈ СКЕ 
ПРО ШЛО СТИ У
БИ ТОЉ СКОМ ВИ ЛА ЈЕ ТУ 
НА ПРЕ ЛА ЗУ
19. У 20. ВЕК
(ДРУ ШТВЕ НО-
-ПО ЛИ ТИЧ КЕ
ПРИ ЛИ КЕ)

43

IX

Г. Љо тић са оп шта ва из Со лу на да је власт сва ко ја ким сре стви-
ма у Дој ра ну ути ца ла на Ср бе и по њи хо вом зах те ву ни је хте ла да 
их упи ше као Ср бе ни ти да им из да ну фу зе. При ли ком упи си ва ња 
по зва ни су би ли грч ки и бу гар ски мук та ри и по по ви, ко ји су Ср бе из 
Дој ра на упи са ли у но ве тев те ре пре ма ста рим и да нас им на си лу ну-
де или грч ки или бу гар ски ну фус.

Слич но овом у Дој ра ну де ша ва се и у Је ни џе-Вар да ру. Та мо се 
срп ски на род на си лу те ра у Гр ке. Пред сед ник по пи сне ко ми си је у 
Је ни џе-Вар да ру слу жио се про тив Ср ба чак и прет њом: „Ви Ср би, ре-
као им је, не са мо да срп ски ну фуз не ће те до би ти не го ће мо Вас кроз 
крат ко вре ме све у там ни цу по ба ца ти па ка да та мо поч не те тру ну ти 
при ми ће се као по пе грч ке ну фу се“. 

У ин те ре су до брих од но ша ја ко ји по сто је из ме ђу ца ре ви не и 
Кра ље ви не а ко је вр ло ла ко мо гу да по му те сва ки по сту пак вла сти 
пре ма нај при род ни јим пра ви ма јед ног на ро да пре да ва лац ове бе-
ле шке мо ли Њ. Е. Хил ми-па шу за по треб не на ред бе да се ова квим 
по ступ ци ма ста не на пут и да се јед ном на ро ду ко ји по сто ји при зна 
пра во на ње го во на род но име. Док у со лун ском ви ла је ту вла сти гу-
ра ју Ср бе у Гр ке или Бу га ре у на хи ји по реч кој у Бу га ре до тле вла сти 
ко сов ског ви ла је та пу но крв не Ср бе па чак и срп ске учи те ље гу ра ју 
у Бу га ре.

X

Са ра зних стра на из сва три ви ла је та не пре ста но до ла зе жал бе 
срп ског на ро да по во дом ра да Ко ми си ја ко је по пи су ју ста нов ни штво. 
На кнад но са оп ште њи ма у ра ни јој бе ле шци са оп шта вам Њ. Е. Хил-
ми-па ши:

21. ов. м. по пи сна Ко ми си ја у Па лан ци из да ла је ну фус-те ске-
ру срп. учи те љу Алек сан дру Јо си по ви ћу и ње го вој же ни. Ру бри ка 
на род по пу ње на је код њих дво је „пра во слав ни ко ји при па да ег зар-
хи ји“. Ну фус из дат њи хо вој ће ри гла си: „пра во слав ни ко ји при па да 
па три јар ши ји“. Про све ће ној оце ни Њ. Е. Хил ми-па ше ста вља се да 
пре су ди др жа ње до тич не вла сти ко ја ду го го ди шњег срп ског учи те ља 
и ње го ву же ну ме ће у Бу га ре а њи хо во де те у Гр ке. На ро чи то се уда ра 
гла сом да се ова ко по сту пи у јед ној ка зи ко ја се гра ни чи са Кра ље ви-
ном Ср би јом.

27. сеп тем бра 1905. год. 
Ско пље

Ар хив СА НУ – 14243/673.
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ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА
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ON SERBIAN HISTORICAL PAST IN MONASTIR VILAJET  IN 
TRANSITION FROM 19TH TO 20TH CENTURY – SOCIAL AND 
POLITICAL CIRCUMSTANCES

The author presents a general view of the past of the Monastir vilajet as it is 
seen from the title, paying special attention to the questions and problems 
which are connected with the Serbian history. The paper presents relevant data, 
offi cial archive and valuable memoire material on general situation and social 
and political circumstances in Turkey among its Christian subjects, fi rst of all, 
between Macedonian Serbs and Bulgarians and their relationship which had been 
the most important factor that infl uenced the situation in Turkey, i.e. in Monastir 
vilajet. In eight chapters, the paper examines Turkish administration, work of 
Egzarhija and VMRO and their work on Bulgarisation of the local “Srboman” – 
the “Patriarchists”, i.e. the Macedonian Serbs, their resistance to the Bulgarisation, 
the work of the Serbian national municipalities, schools and churches under the 
jurisdiction of the Residence of the Patriarch, creation and development of the 
Chetnick movement for the defense from violence and murders of the committee 
groups, the role and importance of Bitolj, Prilep, Kruševo, Poreč, Kičevo and 
Debarski Drimkol for the state and national politics of Serbia in Macedonia. 
Special attention is paid on the attacks of Egzarhija, Macedonian committee 
VMRO and their aggressive assaults on all “Srboman” villages; data on prominent 
men with Serbian national commitment, the most famous personas of the Serbian 
church and school organization, as well as the participants of the movement, etc. 
The paper refers to the period from the end of the 19th century up to the Young 
Turkish revolution. This period represents only a part of the Serbian history in 
Macedonia.


