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РУСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА МАКЕДОНИЈА И ЗА 
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ

Неодамна, др-
жавниот Ар-
хив на Репу-

блика Македонија ја 
објави "Руски доку-
менти за Македонија 
и македонското пра-

шање (1859 - 1918)" во редак-
ција на д-р Александар Траја-
новски. Иако книгата сè уште 
не е промовирана пред науч-
ната и пошироката јавност, 
сепак цениме дека читателите 
на "Македонско сонце", од-
носно оние кои ги интересира 
македонската кауза треба да 
бидат информирани за овој 
значаен труд, кој е од особен 
интерес како за македонската 
и за руската историска наука, 
така и за соседните балкан-
ски, дури и за европските ис-
ториографии.

"Темата Македонија и ма-
кедонското прашање низ рус-
ката, главно, дипломатска до-
кументација од втората по-
ловина на XIX и почетокот на 
XX век е мошне значајно и 
ком плексно подрачје за про-
учување", вели д-р Алек сан-
дар Трајановски. 

"Целта на објавувањето на 
селектираните архивски ма-
теријали од руска прови ни-
енција, најчесто пишувани на 
руски јазик, истражувани во 
повеќе руски архивски инсти-
туции, е да се придонесе во 
расветлувањето или до уточ-
нувањето на ставовите на рус-

Селектираните архивски материјали, главно, потекнуваат од перото на  рус-
ките конзуларно-дипломатски претставници во нашава земја (од рус-
ките конзулати во Солун, Битола и во Скопје) и од руските агентства во 
Сер, Јанина и Призрен, кои во тоа време ја покривале тогашната тур ска 
провинција Македонија. Мал дел документи се извлечени од руските 
дипломатски претставништва во главните градови на бал канските зем-
ји (Србија, Грција, Бугарија, Црна Гора и Турција), како и од поважните 
руски амбасади во европските метрополи (Лондон, Париз, Рим, Виена, 
Берлин).

ката официјална политика 
кон Македонија и маке дон-
ското прашање во спомнатиот 
период 1859 - 1918 година".

Во овој навистина обемен 
и значаен труд се објавени 
точно 173 документи на чети-
ристотини страници. Нај го-
лем дел од документите се 
препишани или ксерокско-
пирани за време на истра жу-
вањата на редакторот во Ар-
хивот за надворешна поли-
тика на Руската империја во 
Москва, во периодот од 1987 
до 1998 година. Интересно е 
тоа што документите кои се 
публикуваат се подредени по 
хронолошки ред, почнуваат 
од 1859 и завршуваат со 1918 
година. Овој принцип се при-
менува само во ретки случаи, 
кога се следи животот и деј-
носта на некои познати лич-
ности. Ваквото публикување 
на материјалите му овозмо-
жува и на обичниот читател 
да истражува во документите, 
кои нудат значајни податоци 
за голем и важен период од 
македонската историја.

Селектираните архивски ма-
теријали, главно, потек ну ваат 
од перото на руските кон зу-
ларно-дипломатски прет став-
ници во нашава зем ја (од рус-
ките конзулати во Солун, Би-
тола и во Скопје) и од руските 
агентства во Сер, Јанина и 
Призрен, кои во тоа време ја 
покривале тогашната турска 
провинција Македо нија. Мал 
дел документи се извлечени 
од руските дипло матски прет-
ставништва во главните гра-
дови на бал кан ските земји 

(Србија, Грција, Бугарија, 
Црна Гора и Тур ци ја), како и 
од поважните руски амбасади 
во европските ме трополи 
(Лондон, Париз, Рим, Виена, 
Берлин).

ИЗВЕШТАЈ

на Д. Никољски до Н. Г. Хар т-
виг од 21 март 1903 година 

за не избежноста за маке дон-
ско то востание и за подго-

тов ките за него
Бр.21                                            

С. Петер бург, 21 март 1903 год.

Виенскиот дописник на 
вес  никот "Патрие" телегра фи-
ра дека сега веќе никој не се 
сомнева во неизбежноста на 
македонското востание: ре-
формите понудени на Пор та-
та се покажаа немоќни да ја 
спречат несреќата. Напротив, 
тие уште повеќе го потпалија 
духот на отпорот. Револу ци-
онерните комитети веќе не се 
во состојба да ги сопираат 
сво ите сили и движењето се-
га оди во неконтролиран пра-
вец, кој никој не го предвидел. 
Централниот македонски ко-
митет, познат под името "Вна-
трешна организација", реши 
да ги забрза настаните. Рако-
водителите на овој ко ми тет 
сега ги преземаат сите мер ки 
за да предизвикаат сеопшто 
востание во Македо нија. Осо-
бено енергично тие дејству-
ваат во Монастирскиот (Би-
толскиот) вилает, каде што си-
те селани се вооружени со 
добри пушки...

Во софискиот весник "Пра-

во" (еден од органите на Ма-
кедонскиот комитет), во број-
от од 13 март е отпечатена 
остра статија против руската 
дипломатија. Рускиот амба са-
дор во Цариград и рускиот 
конзул во Турција се обви ну-
ваат дека станале "отворени 
турски шпиони и агенти". Се-
га, кога Македонците се под-
готвуваат повторно да кренат 
оружје против Турција, рус-
ката дипломатија бара тие да 
се задоволат со мизерни ре-
форми, а ако не се задоволат, 
тогаш Русија ќе ги препушти 
на судбината. Ако руската ди-
пломатија ја смета Русија за 
вистинската заштитничка на 
Словените, зошто таа не по-
барала од Турција спрове ду-
вање на 23. член од Бер лин-
скиот договор, а наместо тоа 
предложи толку мизерни ре-
форми. Русија ги заплашува 
Македонците со турскиот ко-
леж, но оваа закана не ги пла-
ши, бидејќи тие навикнаа на 
секојдневните колежи и са-
каат да завршат со тоа еднаш 
засекогаш. Русија може да ос-
тане мирен набљудувач на ко-
лежот и "да не пролее ниедна 
капка крв". Нека не се грижат 
Русија и Европа за судбината 
на Македонците.


