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ШЕСТТЕ СЕДМИЦИ ШЕСТТЕ СЕДМИЦИ 
НА КАРПОШОВАТА НА КАРПОШОВАТА 

СЛОБОДНА ТЕРИТОРИЈА СЛОБОДНА ТЕРИТОРИЈА 

Подготвила: Жаклина Митевска во 
соработка со проф. д-р Ванче Стојчев

Во борбата на македонскиот народ 
против османлиското владеење особено 
е значајно Карпошовото востание. Тоа 
било кренато во 1689 година и прет ста-
вува прв обид од навле гувањето на Ос-
манлиите во Македонија да се создаде 
слободна територија со претпос тавка да 
се формира самостојна македонска др-
жава. Вос танието се јавува како после-
дица на сè по тешкиот економски оп ста-
нок и сè почестото исламизи рање на 
македонскиот народ. Поради таквата со-
стојба била пре дизвикана и Мариовската 
буна, која не била непосредно поврзана 
со Карпошовото воста ние, но која ја 
навестила предвостаничката состојба 
во Македонија. Тоа било кренато во ус-
лови на Австро-турската војна, која има-
ла меѓународен ка рактер, бидејќи бил 
создаден сојузот Света лига за одбрана 
на пошироките заеднички интереси. 
Почетокот на Карпошовото востание сè 
уште не е дефинитивно познат. Турскиот 
хроничар и современик Силахдар и не-
кои австриски документи даваат нај ве-
ројатни сознанија за почетокот, за текот и 
за задушувањето на востанието. По по-
разот кај Ниш османлиската вој ска се 
повлекувала кон исток, а дел од вој ската 
на југ. Првиот вооружен судир меѓу ав-
стриската и османлиската војска на те ри-
торијата на Македонија се водел север-

Границата на слободната терито рија која ја 
создале Кар пошовите востаници се протегала меѓу 

Грде личката клисура и Штип и меѓу Качаничката 
клисура, Велес и Тиквеш, на исток до пред Ќустендил, 
каде што востаниците се под готвувале да го нападнат, 

и на запад вклучу вајќи ги Скопје, Тетово и Гостивар. 
Тоа била прва македонска слобод на територија од 

доаѓањето на Турците. Било успеано сло бодната 
територија да се зачува шест седмици.

но од Крива Паланка на 20 октомври 
1689 година. Австријците наишле на си-
лен отпор и се повлекле кон Врање, ка-
де што се стационирале. Османлиската 
војска верувала дека ќе следува нов 
засилен на пад па се повлекла кон Штип. 
Крива Палан ка ја презеле ајдутите. Во 
некои извори тој нас тан се означува 
како почеток на востанието. Меѓутоа, во 
тоа време Карпош, како марто лог, се 
наоѓал во Скопје каде што бил и Иво 
Штипјанецот. Тие како мартолози, и по-
ранешни истакнати ајдути, односно ис-
кусни борци, биле ангажирани да ја бра-
нат Импе ријата од австриското на вле-

гување. Скопје и околијата му припаѓале 
на Ќустендилскиот санџак. По наредба 
на султанот сите мартолози биле об вр-
зани да ги бранат најзагро зените гра до-
ви. Затоа Карпош и Иво, чија мартолошка 
служба траела околу еден ме сец, биле 
испратени во Скопје и му биле пот чи не-
ти на Серхадлија Махмуд-паша, одго во-
рен за одбраната на градот и на око ли-
јата.

Меѓутоа, повлекувањето на османли-
ската војска од Крива Паланка и особено 
приближувањето на австриската војска 
кон Приштина и кон Качаник го пот тик-
нале Кар пош да застане на чело на по-
бунетите хрис тијани во Скопје и во око-
лината. На 23 октомври 1689 го дина пре-
тходницата на Пиколомини влегла во на-
пуштената тврдина Качаник. Еден ос ман-
лиски одред од околу 300 лица по на-
редба на Махмуд-паша, бил испратен од 
Скопје како засилување на одбраната на 
тврдината. Еди ниците на Пиколомини го 
пресретнале во Качаничката клисура и 
го разбиле. Со австриската војска во 
број на состојба од 240 коњаници ко-
мандувал полковникот Штрасер. На 25 
октомври 1689 година австриската вој-
ска, предводена од ге нерал Енеј Силвиј 
Пиколомини, се појави ла на излезот од 
Качаничката клисура. Тука на австрис ка-
та војска й се придружиле број ни побу-

нети христијани, меѓу кои и Карпош. 
Според бројни извори, овој ден се смета 
за почеток на Карпошовото востание, 
бидејќи истиот ден Карпош на чело на 
побунетите христијани, односно со свои-
те востаници, под држуван од ав стрис-
ката војска влегол во Скопје, откако 
пред тоа се одиграла битката кај реката 
Лепенец во непосредна близина на Ско п-
је. Австријците убиле околу 100 ос ман-
лиски војници, а околу 200 биле за-
робени заедно со комората. Пашата со 
200 војници побегнал и се скрил во шу-
мата, а ноќта се вра тил во градот, каде 
што со 8.000 војници ги чекал Австри ј-
ците во Скопје. Кога Пи коломини видел 
дека пашата го чека, й наредил на ар ти-
леријата да го поздрават со 10 то пови. 
Селаните, и покрај големата радост на 
Пиколомини, јавувале дека народот бе-
гал од Скопје. Потоа Пиколомини го ис-
пратил пол ковникот Ча ки да извиди да-
ли градот е на пуштен. Тој јавил дека во 
Скопје нема луѓе, а дуќаните биле полни 
со храна и разна сто ка. Необр нувајќи 
вни   мание на вестите дека во градот 
владее чума, Пиколомини влегол и на-
редил трупите да се снабдат со храна. На 
31 октом ври 1689 година Пиколомини 
го испратил сво ето второ писмо од Ско п-
је до царот Лео полд, во кое, меѓу  дру го-
то, пишувало: "Му предложив на пол-
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ковникот Штрасер да ја преземе коман-
дата. Овој искусен воин ба раше 15 дена 
рок со помош на своите тру пи и нај ме-
ните жители да го подготви градот за 
одбрана и да го снабди со потребната 
хра на. Јас увидов дека неговиот услов е 
оправ дан и не можев да решам да ос-
танам тука со целиот корпус, бидејќи 
непри јателската вој ска можеше за че-
тири до пет дена да се појави пред Скоп-
је, а ние зад гр бот ја имав ме клисурата, 
која во ова време на годината, поради 
честите дождови кои мо жат да наи дат 
секој ден, може да се затвори и со голема 
мака да се помине. Косово Поле не беше 
запоседнато, Ниш ни беше далеку, а Бос-
на ни остана зад грбот. Ваквата положба 

прифатиле само 20 католички семејства 
и два свештеника. Кога ја поминале кли-
сурата, на неколку мес та ја разурнале, со 
што го отежнале минува њето низ неа. 
По пристигнувањето во Качаник, Пи ко-
ломини го поставил генералот Холштајн 
за командант на тврдината, а пол ков ни-
кот Штрасер го упатил кон Босна за да ги 
осло боди останатите тврдини. Откако ги 
средил работите, на 1 ноември Пиколо-
мини тргнал кон Призрен, за таму да го 
прошири востание то. Меѓутоа, додека 
бил во Скопје се заразил од чума. Болен 
и изнемоштен на 6 но ември пристигнал 
во Призрен, каде му дош ле околу 5.000 
вооружени востаници Срби, Албанци и 
Црногорци со своите првенци, ме ѓу кои 

Скопје Карпош за минал за Куманово и 
Крива Паланка. Прва ослободена те ри то-
рија од востаниците била Крива Палан-
ка, при што се водела жестока битка ме-
ѓу востаниците и Турците. Околу 27 ок-
том ври било зазе мено Куманово, а по 
неколку дена воста ниците влегле и во 
Кратово. Во Кратово на востаниците им 
се придружиле месното на селение и ру-
дарите, меѓу кои имало и гер мански Са-
си, па се раз виле големи улични бор би. 
На крај османлиската посада се затво-
рила во прочуената Голема бања и во 
Хаџи-костовата кула. Тогаш востаниците 
го урна ле покривот на бањата и ги убиле 
сите кои се нашле таму, до дека со чад и 
со оган ги уништиле оние кои биле 
скрие ни во кулата. Според некои из во-
ри, Карпошовите востаници навлегле 
уш те понајуг, односно биле зазе ме ни 
Зле   тово и Кочани, а меѓу учесниците во 
воста нието се наведува и Радовиш киот 
кадилак. Според познати те извори, гра-
ницата на слободната терито рија ко ја ја 
создале Кар пошовите востаници се про-
тегала меѓу Грделичката клисура и Штип 
и меѓу Качанич ката клисура, Ве лес и Тик-
веш, на исток до пред Ќустендил каде 
што востаниците се под готвувале да го 
нападнат, и на запад вклучу вајќи ги Скоп-
је, Тетово и Гостивар. Тоа била прва ма-
кедонска слобод на територија од до аѓа-
њето на Турците. Сло бодната терито рија 
успеала да се зачува шест седмици.

Паралелно со создавањето на маке-
дон ската востаничка војска на слобод на-
та тери торија забележани се  елементи на 
воспоста вување на востаничката вл аст. 
Царот Лео полд го прогласил Карпош за 
"кнез од Ку маново". Месното насе ле ние, 
особено воста ниците, го сметале за свој 
крал и за свој вр ховен командант. Од 
австриската команда во Ниш, Карпош ја 
добил титулата "кумановски крал", а ка-
ко надворешен знак за ова призна ние 
добил калпак, односно кнежевска шап-
ка, што имало значење на круна. Тоа зна-
чи дека територијата ослободена од во-
станиците има ла статус на кнежевство. 
Најверојатно, воста ничката власт била 
ор ганизирана на принци пот на капета-
нии, во кои капетаните биле ко манданти 
на утврдените центри т.е. христи јанска 
варијанта на диздари. Веднаш по осло-
бодувањето на територијата и по вос по с-
тавувањето на востаничката власт, Кар-
пош, како крал од Куманово, го почнал 
уредувањето на градовите за одбрана 
од Тур ците. Особено се утврдувала кли-
сурата на Крива Река кај Крива Паланка, 
во која воста ниците направиле бројни 
ровови и поставиле трупци, со цел да го 
запрат навлегувањето на османлиско-та-
тарската војска. Исто така, бил утвр ден и 
градот Куманово, околу кој биле иско па-
ни ровови, како и околу еден манастир 
во негова близина. Во текот на ноември 
1689 година австриската војска навле гла 

ме тера ше зрело да размислам и додека 
така бев нерешителен, добив извештај 
дека марк грофот Лудвиг Баденски се по-
вле ку ва. То гаш нез адоволно решив гра-
дот да го претворам во пе пел".

Во бројни извори се наведува дека 
Кар пошовите востаници учествувале во 
напади те на тврдината во Качаник. Пред 
навлегувањето на австриската војска во 
Ско пје, според турски извори, Карпош 
веќе се утврдил во Качаник, во Куманово 
и во Егри Дере (Крива Паланка). Во не-
кои извори се спомнува дека Карпош 
бил во Скопје кога навлегле Австријците 
и дека народот нему му изразувал бла-
годарност за доаѓањето на австриската 
војска. Од сè ова, со сигурност може да 
се тврди само дека Австријците нав-
легле во Скопје, зеле што им требало и 
го запалиле градот. Потоа, Пиколомини 
се пов лекол кон Качаник. Неговиот по-
вик за пов лекување на населението го 

и Арсение III Чарноевиќ. На 8 ноември 
Пиколомини ја предал командата на 
Херцо гот Холштајн, а потоа ја примил 
причеста од скопскиот надбискуп Петар 
Богдани. На 9 ноември Пиколомини ум-
рел и бил погребан во најголемата црква 
во Призрен. Карпош, откако го зел ба јра-
кот од Ќесариевците (Австријците), го 
предводел на падот на Ско пје, во кој 
учествувале и Австријци и Унгарци, како 
и востаници на Иво Штипја нецот, кој го 
погазил исламот, се одметнал со околу 
1.000 луѓе и тргнал по Кар п ошовиот пат. 
Всушност, Карпош ја форми рал и ја пред-
водел македонската востаничка војска. 
Територијата која ја ослободиле Кар по-
шовите востаници и на која воспоставиле 
сво ја власт зафаќала најголем дел од Ма-
ке дони ја и делови од Србија и од Бу га-
рија. По за палувањето на Скопје, тур ска-
та војска се пов лекла кон Велес, потоа 
кон Штип, а ав стриската во Качаник. Од 
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во Штип, Велес, Кавадарци и преку Те-
тово до Маврово. Според руски изво ри, 
Кар пошовите востаници го зазеле и Ко-
ча ни. По смртта на генералот Пиколо-
мини австриската војска и натаму ги др-
жела Грделичката, Качаничката, Зне пол-
ска та и Дра гоманската клисура. При вре-
мено ги запреле борбените дејства. За 
тоа време султанот издал наредба за 
општа мо билизација, односно за моби-
лизација на сите способни за војна. Во 
цела Румелија се моби лизирале јани-
чарите, топџиите, шаинџиите, спахиите, 
јуруците и сите воени и полувоени 
формации. Пред својата војска султанот 
пос тавил две задачи: да се спречи на-
тамош ното навлегување на австриската 
војска и да се ликвидираат многу број-
ните формации на востаничкото дви же-
ње во заднината на османлиската војска 
и на австро-турскиот фронт. Предност 
до била втората задача. Бил сменет го ле-
миот везир Бекри Мустафа-паша, а за 
нов велик везир бил пос тавен Фазли 
Мустафа Ќупрулу, кој имал 52 години и 
бил познат како човек што ги почитува 
исламските закони и со толеран тен 
однос кон христијаните. За сераскер на 
целиот фронт бил поставен Коџа Мех-
муд-паша од Штип, познат како Џелат 
Мехмуд. По доаѓањето на власт големиот 
везир Ќупрулу извршил реформа со која 
ги ослобо дил христијаните од повеќе 
даноци, со цел да не се јавуваат во ав-
стриската војска. На 15 ноември 1689 го-
дина биле испратени ферма ни до кадии-
те на Скопје и на другите градо ви во 
Македонија, во кои се соопштувале но-
вите одлуки и се простувале заоста на-
тите да ноци. Потоа ја извршил рефор ма-
та на арми јата и ја реафирмирал по ли-
тиката на презе мање на териториите 
оку пирани од Австријците. На совету ва-
њето на Диванот во Софија бил направен 
план за контраофанзива. На тоа сове-
тување преовладувало мислење то на 
крим скиот хан и бил направен следни от 
план: од Софија да не се оди кон Ниш во 
пресрет на Австријците, туку веднаш да 
се тргне во за душување на Карпошовото 
воста ние. За таа цел се одлучило да се 
ангажира ат: кримски те Татари, албан-
ските наемници и располо жливата ос-
ман лиска војска. Силите требало да трг-
нат од Со фија кон Ќустендил и преку 
Крива Паланка и Куманово да навлезат 
во Скопје, а потоа со заеднички сили да 
продол жат кон Кача ник и Косово. Со ед-
на цар ска наредба се повикувал сера ске-
рот на Пе лопонез, Арнаут Коџа Халил-
паша да ги собере сите распо ложливи 
сили од санџакот на Трикала и од ос-
тровот Евбоја, а по пат да собере и други 
војски и да тргне кон Скопје каде што 
треба да се сретне со кримскиот хан 
Селим Гирај. Османлиската централна 
вла да, кога Австриј ците почнале да на-
влегуваат во Србија и ко га Османлиите 

доживувале сè почести порази на фрон-
тот, уште на 21 јули 1689 година испра ти-
ла молба до кримскиот хан Селим Гирај 
да им дојде на помош. Тогаш му биле ис-
прате ни и подароци од 75.000 златници. 
На 26 јули 1689 година ханот тргнал од 
Крим за Софија. Со својата војска тој па-
тувал околу четири месеци, односно во 
Софија дошол на 14 но ември 1689 го ди-
на. По пристигнувањето, на 15 ноември 
почнало советува њето. Османлиските 
разузнавачки органи ги има ле сите пода-
тоци за активностите и за утвр дувањето 
на Карпошовите востаници и на ав стрис-
ката војска. На 20 ноември 1689 година 
главнината на османлиската армија, на 
чело со везирот Мах муд-паша, тргнала 
од Софија кон Ќустендил. Во близината 
на Ќустендил се судриле со ајдутска дру-
жина од околу 100 ајдути и ја ликви ди-
рале. На чело на сите исламски сили бил 
Махмуд-паша, а од војските прва одела 
татарската. Во близината на Ќу стендил 
се одржало последното советување на 
исламските војсководци. Тука пристиг-
нала вест дека околу Кочани дошла вој-
ска од пет-шест илјади, кои ги предво-
деле скопскиот назир Мухамед-ага и Се р-
ха длија Махмуд-паша. На 21 ноември, на 
барање на татарскиот хан, главнината на 
османлиската војска била вклучена во 
татарската и со неа командувал та тарски-
от хан Селим Гирај. Истиот ден Се лим 
Гирај тргнал од Ќустендил кон Крива 
Паланка, а по татарската тргнала и ос-
манлиската војска. Во Каменичкото По-
ле, кое се наоѓа на влезот во Криво реч-
ката клисура, дошло до првиот су дир ме-
ѓу татарската претходница и Кар пошо-
вите востаници. Кога виделе каква сила 
им се приближува и дека не можат да ја 
бра нат тврдината, Карпош наредил таа 
да се за пали и се повлекол во Куманово. 
Татарите ја зазеле Крива Па ланка меѓу 
24 и 30 ноември 1689 година. Татарско-
османлиската војска се појавила пред 
Куманово. Карпош со своите луѓе им из-
легол во пре срет и на една полјанка пр-
ед кумановската тврдина почнала бор-
ба. Силната непријател ска војска ги по-
бедила востаниците, а Кар пош и пове-
ќето негови борци биле заро бени. По 
разурнувањето и по палењето на Кри  ва 
Паланка и на Куманово, татар ски от хан 
Се лим Гирај испратил тројца ми р зи - ко-
мандан  ти, секој со по 10.000 вој ска, да 
дејствуваат во три правци: едниот кон 
Црна Река - Раец, об ласт која била за-
земена од востаниците, вто риот кон Тик-
веш и неговата околина, и тре тиот кон 
Штип, Велес и кон Прилеп чија те рито ри-
ја, исто така, била под власт на Кар по-
шовите востаници и каде што Карпош 
рас пола гал со 4.000 востаници. На 29 но-
ем ври 1689 година османлиско-та тар-
ските војски продолжиле кон Скопје за-
едно со заробениот Карпош, неколку 
стоти ни заробеници и околу 10.000 ос-

манлиски војници. На патот од Куманово 
до Скопје, Татарите уривале сè пред се-
бе. Околу 6 декември 1689 година, ав-
стриската ко манда во Приштина добила 
информација дека Татарите ги запалиле 
сите села низ кои минале, де ка со себе 
воделе 6.000 заробеници, меѓу кои жени 
и деца и дека во селата Раштак и Љу бо-
тен извршиле колеж на христијанското 
на селение. Тоа место и денес се вика 
"Касапски ливади". Во Скопје, Татарите 
влегле без борба, бидејќи австриската 
војска и македонска та востаничка војска 
се повлекле, особено ко га дознале дека 
Карпош бил заробен. На 19 декември 
1689 година, во австрискиот штаб во 
Приштина, пристигнала вест дека во 
Скопје и во Штип биле стационирани та-
тарски сили. Австриските војски повеќе 
не се вклу чиле во борба против осман-
лиско-татарската вој ска. По задушу ва-
њето на Карпошовото вос тание голе ми от 
везир војната ја прогласил за "света" и 
дека сега рајата и муслиманите се рамно-
правни. Кримските Татари се стацио ни-
рале во Скопското Поле и оттука се 
навлегле кон Тетово, Велес и Мариово, 
за душувајќи ги буните и ограбувајќи го 
насе лението. Во меѓувреме, од Пелопо-
нез во Ско пје дошол Арнаут Коџа Халил-
паша. И тој по пат уништувал сè пред се-
бе и во Ско пје се состанал со татарскиот 
хан. Заробувањето и смртта на Карпош 
се претставени на различни начини. Спо-
ред не кои извори, тој е заробен во Ку-
маново, други велат дека по пристиг-
нувањето во Скопје та тарскиот хан до-
знал каде се крие Карпош, ги испратил 
своите потери и го фатиле. За смрт та на 
Карпош, исто така, има две верзии. Спо-
ред едната, Карпош бил набиен на колец 
покрај мостот на Вардар во Скопје, а по-
тоа избоден со копја и со стрели, по што 
го фрлиле во Вардар. Во другата, се вели 
дека бил обесен на дабот близу мостот 
на Вардар. Најверојатно не говото погу-
бување било изврше но при крајот на 
ноември или на почето кот на декември, 
бидејќи на 13 декември 1689 го дина во 
Одрин дошла вест дека Карпош бил по-
губен. По задушувањето на Карпошовото 
востание македонското христијанско на-
селение било принудено да се пресели 
во тогашна Австрија, денешна Војводина, 
со цел да го избегне исламизирањето. 
Ме ѓутоа, под притисок на австриската 
вл аст почнала католизирањето на право-
славното македонско население. По ра-
ди тоа, било побарано преселување на 
православното население во право слав-
ната руска империја. 


