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БОРБА ЗА МАКЕДОНСКА ДРЖАВАБОРБА ЗА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА  

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

По договорот меѓу цариците Марија 
Терезија и Елизавета Петровна почнало 
преселување на православното на се ле-
ние од Австрија во Украина. Во 1751 г. од 
бал канските доселеници биле фор ми ра-
ни 4 полка, 2 хусарски и 2 пан дур ски, во 
чиј состав имало припадници од сите пре-
селнички народи. Полко ви те биле гарни-
зон  ски и маневарски. Гар низонските се 
фор мирале од женети лица, престоју вале 
на едно место, и се нарекувале "посе ле-
нии". Маневарските се нарекувале "по-
левии" или "непо се лении", што значи де-
ка тие не биле ста ционирани на ед но 
место и често ги ис праќале во војни или 
во по себни воени акции. На 10.5.1759 г. 
ца ри цата Елиса вета Петровна изда ла 
наредба за фор мирање два непоселении 
хусарски пол ка - македонски и бугарски. 
Со форми рањето на македонскиот полк 
ра ко во дел генерал-мајорот Иван Хорват, 
а не по средно го формирал мајорот Си-
меон Пиш чевиќ. Командант бил Алек сан-

дар Ди ми триев. Официјалното име на ма-
ке донски от полк било Македонски коња-
нички ма неварски полк. По одлука на Се-
натот, македонскиот полк се упатувал во 
војна во Прусија, Полска, Турција, против 
Та та рите, Чер кезите, Козаците и др. Во 
спи  со кот за формирање Маке дон ски 
полк во рубриката: кога, од која нација и 
со каков чин дошол во Русија, за секое 
лице од Македонија пишувало дека е 
припадник на македонската на ција. Пол-
кот имал соп ствен печат, грб и знаме. На 
почетокот гр бот бил некруни раното лав-
че, земен од Стемато гра фи јата на Х. Же-
фаровиќ. Од 1776 г. маке донскиот грб 
имал штит со фран цуска форма, основата 
била црвена со разни ориентални орна-
менти, а амб ле мот му бил татарски штит 
со две вкрстени коп ја со златни врвови. 
На 10 мај била из дадена општа наредба 
за сите хусарски пол кови, со кои Воената 
комисија фор ми рана од руската Врховна 
команда одре ди ла во оп шти црти кој 
полк каква униформа и какво оружје ќе 
користи. На 3.10.1775 г. била издадена на-
ред ба ху сарските пол кови да се уни фор-
ми раат, а македон скиот полк имал жолто 
палто и панталони, про шарани со црни 
гајтани, и црвена капа. Со наредбата од 
24.10.1776 г. полкот имал во жолта боја 
палто и панталони, со црвени рабови 
прошарани со црни гајта ни, која се упо-
требувала сè до неговото уки ну ва ње. На 
28.6.1783 г. со Указ на ца рицата Ка терина 
II се укинале народнос ните на зиви на 
полковите и биле наречени спо ред гра-

довите. Од Македонскиот и Дал ма тин-
скиот полк се формирал Алек сан дрис ки-
от полк. По реорганизацијата пол ко вите 
долго време неофицијално се ви кале по 
народното име. Со те кот на вре мето се 
аси милирале и речиси го из гу би ле маке-
донскиот идентитет. За иска жа ната храб-
рост и успесите во бор бите Ма кедонскиот 
полк повеќе пати бил пофа луван од ца-
риците Елисавета Петров на и Катерина II, 
и од Врховната команда на Русија. Голем 
број маке дон ски офицери добиле гене-
рал ски чино ви во рус ката ар мија. Нај ви-
сок чи н ге нерал-мајор добиле Иван Хор-
ват, Тодор Чорбе и др. И покрај сите за слу-
ги, по ра ди изразеното само волие Хорват 
бил осуден на 20 години затвор и интер-
ни ран во Сибир. Маке дон ска та војска 
низ историјата, главно, била формирана 
на територијата во својата држава. Меѓу-
тоа, со фор мирањето на ма кедонскиот 
полк во Украина се докажува дека ма ке-
дон ска та војска ја градела ис торијата и 
надвор од македон ската те ри торија, но 
со сите македонски на цио нални и др-

се здобил со воени ис кус тва војувајќи и 
нанесувајќи му големи загуби на Али-па-
ша Јанински. Претсе дателот на привре ме-
на та Влада на Гр ција, Маврокордато, на 
почетокот на август 1823 г. со специјална 
повелба го поставил Бочвар за главен ко-
мандант на грчките востанички сили, кој 
се ис такнал во одбраната на главниот 
град на востани ците, Мисолунги. На 8.8. 
1823 г. Бочвар со 350 Македонци, со по-
викот "Напред браќа по мене", ги на пад-
нал османлиските пози ции, со дел од од-
ре дот влегол во нивниот логор, каде бил 
убиен. Во 1875 г. во градот Ѓурѓево во Ро-
манија, Васил Левски го основал Бу гарски-
от револуционерен комитет, спо ред кој 
бугарската територија била по делена на 
че тири револуционерни ок рузи: Трнов-
ски, Сли венски, Врачански и Пловдивски. 
Во овие окрузи не вле гу вала Македонија, 
односно спо ред про грамата на БРК, Ма-
кедонија е посеб на земја, односно не е 
бугарска. Меѓутоа, во БРК учествувале 
бројни Македонци, а еден од најблиските 
соработници на Лев ски бил Македонецот 

жавни обе лежја, иако тогаш не по стое ла 
македонска држава. Во текот на XIX век 
Македонците учествувале ре чиси во сите 
востанија кои ги воделе бал кан ските на-
роди против Осман лис ката импе рија со 
надеж дека и тие ќе по могнат за созда-
вање слободна ма ке донска држа ва. На-
вле гувањето на осло  бодителните идеи 
од Запад на Бал канот предизвикало во 
1804 г. да се крене Пр вото српско во ста-
ние, во чие органи зирање учествувале 
многу Македонци. Го лема група добро-
волци, на чело со Велчо Жика, тргнала од 
Маврово во Ср бија. Тој ги организирал 
доброволците од око ли ите на Скопје, Ки-
чево, Охрид, Прилеп и Ве лес. Пред во-
станието Велчо и брат му Куз ман, и Петар 
Чар даклија од Леуново учес твувале во 
Австро-тур ската војна (1788-1791). Вел чо 
добил чин капетан на ав стрис ката војска 
и се здобил со воено ис куство. Чардаклија 
бил австриски офицер и лично се по зна-
вал со Караѓорѓе Пе тро виќ. Според пла-
нот на Велчо, во 1806 г. била из гра дена 
тврдината и организирана одбра ната на 
Делиград. Велчо загинал во ненадеен на-
пад на делиградската твр ди на во 1807 г., 
а командата над неа ја пре зел брат му 
Кузман.

Грчкото востание од 1821 г. (траело до 
1828 г.) е првиот силен удар против Ос-
манлиската империја, кога се обе ди ниле 
прогресивните сили од Балка нот, поддр-
жани од големите ев ропски сили. Особен 
придонес во Грчкото востание имал Мар-
ко Бочвар, ро ден во областа на Воден, кој 

Христо Измир лиев-Македон  чето. Во пе-
рио дот на Ис точната криза во Македонија 
имало по веќе востанија, од кои најзна чај-
ни се Разловечкото во 1876 г. и Маке дон-
ско-Кресненско востание во 1878 г., пред-
во дени од Димитар Поп Ѓоргиев Беров-
ски. Ослободителните борби кои македон-
ски от народ ги водел во Разловечкото, 
Пи јанечкото, Кумановското и Криво па-
ланеч кото востание и учеството на број-
ни до бро волни чети во Српско-тур ската 
и во Руско-турската војна, дале силен при-
до нес во разрешувањето на Источната 
кри за. Меѓутоа, големите си ли, особено 
Ру сија, без какви би ло чув ства за маке-
дон  ската национална са мобитност, со 
пре  ли минарниот Сансте фански договор 
ја вклу чиле речиси це ла Македонија во 
рамките на Голема Бугарија. Три месеци 
подоцна, со одлук ите на Берлинскиот 
кон грес, го лемите сили повторно ја вра-
тиле Македо нија во составот на Осман-
лиската импе рија. Предлогот на Берлин-
скиот конгрес, со гласно членовите 23 и 
62, на Маке до ни ја да й се даде политичка 
и верска авто номија во рамките на Ос-
манлиската им перија, бил дочекан како 
обична фра за, бидејќи таквите решенија 
никого не об врзувале ниту би ле пред ви-
дени санк ции за нивното неизвр шување. 
Со одлу ките од Берлинскиот конгрес 
биле де фи ни ра ни границите на Осман-
лиската империја, при што й  била дадена 
мож ност да ја сре дува внатрешната сос-
тој ба како може и умее. Веднаш потоа во 
Македонија биле донесени воени сили 
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од Босна, Србија и  Бугарија, а се испра-
ќале и нови од Турци ја. Од централна 
област на европска Тур ци ја, Македонија 
станала нејзина погра нична територија. 
Формирањето маке дон ска воста ничка 
војска било предвидено со Правилата во 
одделот "Воените пра ви ла за маке дон-
ската војска", а недисци пли ната би ла при-
чина да се донесат Прави лата на востанич-
киот комитет за воена дис ци плина. Во 
процесот на создавање маке донска вој-
ска особено значење има создавањето 
вооружени чети на Тајната македонско 
одринска револуционерна ор ганизација. 
Создавањето на четите ка ко институ ции 

ров, а Бо рис Сарафов подвлекува дека го 
работеле Ѓорче Петров и капетанот Ди-
митар Вене диков. Всушност, тоа се два 
различни пра вилника кои разработу ваат 
иста пробле матика. Во Правилникот на 
Гоце Делчев и на Ѓорче Петров била раз-
работена аги тационо-организаторската 
дејност на че тите. На почетокот на ја нуа-
ри 1901 го дина Правилникот бил ис пра-
тен до ЦК во Со лун за одобрување и раз-
множување. По одобрувањето бил умно-
жен во 40 при ме роци. На 24.1.1901 г. на-
станала Солунската афера, во која била 
уништена печатницата и уапсени чле но-
вите на ЦК на ТМОРО, па доцнело испра-

револуционерен округ Јане Сан дански 
изработил проект Устав за че тите, кој тре-
бало да биде испратен до си те вој води во 
округот, но и тој не при стигнал до од-
редените места. По појавата на првите 
вооружени гру пи, почнала да се формира 
и селска мили ција во сите македонски 
села ка де пос тоеле комитети на ТМОРО. 
Особено место во развојот на ТМОРО 
има ле терористичките групи и курир ска-
та служ ба. Првата терорис тичка група со з-
да дена од Организа цијата била во При-
леп и броела четири лица. Раково дител 
бил Јор дан Попкостади нов, а чле нови 
биле Гри гор Богојчев, Пере Бод лев и Д.Т. 
Таа имала задача да ги следи ос манли-
ските движења во градот. Во текот на 
1896 г. терористичка група би ла фор-
мирана и во Крушево. Од позначајните 
акции на избраните теро ристи била ак-
цијата на учителот Методи Пат чев, кој на 
5.8.1898 г. во Охрид го убил османлискиот 
шпион Димитар Грданов. По налог на ор-
ганизацијата терористички групи биле 
формирани во Битола,  Солун, Кукуш, а во 
Прилеп се проширила по стој ната. До ок-
томври 1898 г. терорис тички групи деј-
ствувале во 12 околии на ТМОРО. Нео п-
ходно било постоењето и зголе му вањето 
на бро јот на терористичките гру пи. Затоа 
ЦК на ТМОРО на Конгресот во Со лун во 
1896 г. им посветил внимание и офи ци-
јално ги реорганизирал ка ко тајна поли-
ција. Првите агитационо-организа торски 
чети во кои биле вклучени и те рорис-
тички гру пи ги организирал Делчев. Зи-
мата 1895/1896 г., откако го поставил тај-
ниот канал на организацијата од Штип за 
Бугарија, ја формирал и ја пред водел 
првата група која пренесувала оружје за 
потребите на ТМОРО во Штип. Гоце го на-
говорил Михаил Апостолов- Попето во те-
кот на 1898 година да направи обиколка 
низ Македонија и да воспостави врска со 
ајдут ските војводи за да ги убеди да ра бо-
тат за ТМОРО. По иницијатива на Делчев 
во составот на организацијата биле вклу-
чени старите проверени ајдути Кочо Мус-
трукот, Иванчо Карасулијата, Апостол Пет-
ков, Илија Крчовалијата и др. По форми-
рањето на четите со овие проверени бор-
ци во периодот 1897-1899 г. Гоце по веќе 
пати влегувал во Македонија. При вто ро-
то доаѓање со чета во Македонија ле тото 
1899 г. организирал средба со војводите 
на сите ајдутски чети кои се наоѓале во 
Драм ско, Серско, Де мирхисарско и Солун-
ско и се обидел да ги вклучи во ТМОРО. 
Сред бата се одржала на 12.7.1899 г. во ме-
стото Спиров Чукар, Серско. Некои ајдут-
ски војводи се приклучиле кон Вна треш-
ната организација. Виничката афера, од 
есента 1897 г., решавачки влијаела да се 
прекине со организирањето повремени 
чети. На 14.11.1897 г. една разбојничка че-
та од Бугарија во Виница го убила бога-
тиот бег Ќазим-ага и по ограбувањето се 
вратила во Буга рија. Османлиските влас-

(четни институти), поч нало во текот на 
1899 г. Според д-р Хрис то Та тарчев, чет-
ните институции се "узако не ти... со спе-
цијално упатство од ЦК на ТМОРО, а за шеф 
на тие ин сти туции бил определен Гоце 
Делчев, кој дотогаш бил член на ЦК на 
ТМОРО и му се поставувало како дол ж-
ност да го подготви нужниот војводски 
персонал за околиските чети во земјата". 
Под ра ководство на Гоце Дел чев биле 
фор  ми рани чети за обука, нарече ни чет-
ни шко ли со кои командувале револу цио-
нери кои биле поранешни бугарски офи  -
цери, кои токму поради про маке донските 
ре волуционерни идеи биле ис клучени 
од бугарската армија, на при  мер, Михаил 
Апо с толов, Марко Ле рински и Христо 
Чер нопеев. Во 1900 г. Гоце Делчев се за-
фатил со изработка на Правилник за 
четите на ТМОРО. Според Христо Матов, 
Правил ни кот го работеле задграничните 
прет став ници Гоце Делчев и Ѓорче Пе т-

ќањето на Правилникот во внатрешноста. 
Во 1901 година Гоце Дел чев заминал во 
инспекциона обиколка низ Македонија, 
каде во практика го при менувал напи ша-
ното во Правилникот. Дол го се задр жал 
во Битолскиот револу ционерен округ, а 
со себе го водел и чле нот на Окружниот 
ко митет на овој округ, Георги Пешков. По 
за вршувањето на оби колката, а врз ос-
нова на искуствата и за белешките, Дел-
чев му сугери рал на Пеш ков да напише 
нов правилник. За кратко време Пешков 
ја завршил задача та, па во Битолскиот 
револуционерен округ четите биле орга-
низирани по тој Правилник. По доаѓањето 
во Бу гарија во март 1902 г. Го це Делчев, 
за едно со Ѓорче Петров го пре работиле 
Пра вилникот за четите од 1900 г. како и 
Уставот и ги отпечатиле пролетта 1902 го-
дина. Потоа биле испратени во вна треш-
носта на Македонија. Но, Пра вил никот не 
пристигнал во сите окрузи. За Се рскиот 
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(продолжува)
Картите се од книгата "Воена 

историја на Македонија" од проф. 
Ванче Стојчев

ти откриле дека во Виница постои добро 
организирана револуционерна мрежа и 
дека во куќите се крие многу оружје. Афе-
рата се проширила и на соседните градо-
ви, дури и до Скопје. За да не ги уапсат 
повеќето револуционери побе гнале во 
Бугарија, а дел поминале во иле гална ра-
бота. Овие настани влијаеле да се извр-
шат про мени во тактиката на ТМОРО и да 
се созда дат првите постојани илегални 
орга ни зацио ни единици-чети, со што се 
поч нало во 1898 г. Без оглед што фор ма-
лен повод за нивно создавање била Ви-
ничката афера, почетните обиди се од 
среди ната на 1897 г. од Делчев. Тој ги фор-
мирал пр вите агитационо-организатор-
ски чети во Бугарија, а по тоа ги упатувал 
во Маке до нија. Од крајот на 1898 г. овие 
че ти оста ну вале во регионите опре де-
лени од орга низацијата каде дејствувале 
само стојно. Истовремено такви чети се 
формирале и во внатрешноста на Ма-
кедонија. Првата агитационо-органи за-
торска чета на ТМОРО формирана во Бу-
гарија е поврзана со отво рањето на тај-
ната бомболеарница на орга низацијата 
во с. Сабљар, Ќустен дил ско. Поради не-
мање средства за произ водство во бом-
болеарни цата во април 1897 г. Делчев 
фор  мирал и вооружил ед на чета и ја ис-
пратил во Македонија да собира пари. 
Нејзини рео ни на дејства би ле Мале шев-
ско и Пијанечко, но се дви жела во Кочан-
ско, Радовишко и Стру мич ко. Четата со-
ставена од 6 лица ја пред во дел Васил Чо-
чев. Освен што собирала па ри, Пр вата че-
та на организацијата вршела и аги та-
ционо-пропагандна улога. На 17.7. 1897 г. 
четата се приклучила кон онаа што ја 
предводел Гоце, под чие ра ководство во 
септември бил заробен Назл'м-бег, а по-
тоа заменет за па ри. Првата агита цио но-
организаторска че та на ТМОРО на те ри-
торијата во Македонија била форми рана 
во есента 1897 г. во областа на Ки чево, од 
војводата Дуко Тасев од с. Јудово, Ки чев-
ско, учесник во Македонското (Крес нен-
ско) востание од 1878 г. Во четата на вој-
водата Дуко влег ле Јордан Пиперката, Ни-
кола Ѓеројски, Ја наки Јанев и др. Четата 
била организи рана под раководство и 
упат ства на ѓаконот Јосиф од манастирот 
"Пре чиста", кој тогаш бил еден од раково-
дителите на ТМОРО во регионот. По по-
треба во неа се вклучувал и ѓаконот Сто-
јан. Прва акција на четата било убиството 
на спахијата Мухарем-бег Ремко од с. 
Сл'п. Во октом ври 1897 г. во Гевгелиско би   -
ла формирана и втората чета на ТМОРО 
во Македонија, во која биле вој водата 
Иван чо Карасулијата, Апостол Пет ков и 
Спиро Карасулски, а набрзо броела 12 ду-
ши. Во 1898 г. четата се поделила на вој-
водите: Иванчо Карасулијата со деј ство 
во реонот на Гевгелија и војводата Апо-
стол Петков  во реонот на Ениџе вар дар. 
На редните две години во Македонија се 
форми рале повеќе агитационо-орга низа-

торски че ти, а истовремено во Бу гарија 
слични формирал Делчев. Со една од нив 
на 15 јуни 1899 година Делчев де фи ни-
тивно заминувал за Македонија. Ѓорче Пе-
тров продолжил да ги формира четите на 
ТМОРО во Бугарија. Во текот на 1898-
1899 г. во 15 околии на револуцио нер-
ните ок ру зи на ТМОРО речиси во се која 
дејству вале по една или две вакви чети. 
Првиот вооружен судир меѓу четите на 
ТМОРО и османлиската војска се слу чил 
во ап рил 1899 г. во с. Гавалјанци, Ку кушко. 
На 16.9. 1899 г. четата на војводата Мирче 
Ацев се судрила со османлиската војска 
во мес тото Папазчаир, а на 18 ок томври 
пов торно се борела во близина на с. 
Црвен град. Од пролетта 1902 г., по ради 
голе ми на та на околиските чети-школи, 
се на метнала неопходност да се поделат 
на помали, односно на реонски чети. На 
тој начин се формирале реон ските чети 
на ТМОРО, кои имале слична структура и 
сос тав како и околиските. Органи зацио-
ната структура на реон ски те чети на 
ТМОРО пред Илин денското востание би-
ла од редена со Пра вилникот на вос та-
ничките чети, изработен на по четокот на 
1903 г. Број ната состој ба мо же ла да биде 
зго ле мена во зависност од по требите на 
рео нот. Во втората поло вина на 1902 г. се 
фор мирале и неколку ре ви зиони чети на 
ор ганизацијата, а вој води биле опре де-
лени: Гоце Дел чев, кој тре ба ло да биде ин-
спек тор во Солун ско, Тома Давидов во Би-
тол ско, Михаил Ѓер џиков во Одринско, и 
Вла дислав Ковачев во Скопско. Во пе-
риодот 1900-1903 г. че тите на ТМОРО по-
стигнале значајни ус песи во однос на це-
лите на органи за цијата. Во 1901 г. во Ки-
чевско, Ох ридско и Костурско се орга-
низирале жен ски дру жини на чело со 
десетарки и сто тарки. Во време на Бал-
канските војни, ка ко само стојни маке дон-
ски воени форма ции, се појавиле четите 
на Јане Сандански, кој бил против овие 
војни до колку тие не се воделе за соз да-
вање една бал канска фе дерација. Таквиот 
став Сандански го ис кажал со зборовите: 
"Тие што ќе дојдат да нè ос лободат, всуш-
ност ќе нè заробат". Покрај Јане, односно 
Серското крило на ВМРО, против Бал-
канските војни биле и маке донските со-
цијалисти, Учителската орга низација и 
др. Ослободува њето на Ма кедонија тие 
го гледале во можноста на создавање 
обласна самоуправа на Маке донија во 
демократизирана Турција и во мож носта 
за создавање независна македонска др-
жава во слободна демо кратска заедница 
на балканските народи. Таквата идеја кај 
овие македонски сили била застапу вана 
уште од периодот на Младотурската ре-
волуција. Пред Балкан ските војни овие 
сили биле потиснати под влијание на со-
седните пропаганди во Ма кедонија. Со 
оглед на тоа дека во српско-бу гарската 
спогодба Бугарија се откажала од пре-
лиминарниот Сан сте фански до го вор и де-

ка на Македонија две те пот пис нички й ве-
тувале автоно ми ја, сите маке донски сили 
(ВМРО и ВМК), па и Сандански одлу чиле 
да учествуваат во Балканската војна под 
бугарска вр ховна команда. Тој ги вклу чил 
своите чети под команда на бугарската 7. 
Рилска дивизија. Иако на до говорите и на 
ве ту вањата на соседите не им верувал, 
сепак ги почнал подготовките за војна во 
услови кога Младотурците ги отфрлиле 
надежите и очекувањата и го заостриле 
теророт, и кога друга можност не по-
стоела. Покрај тоа македонското ре волу-
ционерно движење било разединето, па 
Серската група не можејќи да остане во 
средината, решила од сите зла да го из-
бере најмалото - да ја помогне бу гар ската 
царска армија. Според некои из вори, 
Сандански се определил за со ра ботка со 
Бугарија поради прет поставката дека таа 
имала најголеми изгледи да ја заземе 
цела Македонија, со на деж така да ја за-
чува нејзината це лост и единство, не отка-
жувајќи се од принципот "Македонија на 
Македонците" и од негово оства ру вање. 
Согледувајќи ја новонастанатата сос тој-
ба, Серската револуционерна гру па: Јане 
Сандански, Александар Бујнов, Тодор Па-
ни ца, Таската Серски и др., на по четокот 
на јуни 1912 г. одржале сове ту вање во Со-
лун. Во септември, во Мел ник било одр-
жано второ советување, на кое се рас пра-
вало за воените прашања. По тој состанок 
сите раководители на ор ганизаци јата 
заминале во илегала, со за дачи да го под-
готват населението и ло калните војводи 
на дадениот повик да ги почнат дејствата. 
Мел ничкиот округ бил поделен на око-
лии, реони и села, а така се формирале и 
еди ниците, односно во ору жените фор-
мации. Цен тар на округот бил Мелник, 
главен раководител бил Ја не Сан дански, 
помошник Ѓорѓи Казепов, кој бил и око-
лиски војвода. Од Мелник се ра ко воделе 
и коорди нирани дејства во Сер скиот ре-
волу ционерен округ. По рас по редува-
њето на ре онските и околис ките војводи, 
Јане издал усни и писмени општи и по-
единечни упатства, во кои се од ре дувал 
начинот и бро јот на моби ли зираните во 
секое село, начинот на со бирање оруж је, 
храна и друга оп рема, организирање во-
оружени форма ции. По крај маке дон ско-
то во формациите са моиницијативно се 
пријавувало влашко, еврејско, дури и грч-
ко население. Во упат ствата биле со држа-
ни начините и фор мите на воору жените 
деј ства на четите, кои требало да водат 
партизан ски облик на вооружена борба, 
а вршеле разуз на вачка и извес тувачка 
служба.


