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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,
Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија,
историја на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во
културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

в.д.Директор

Претседател на Редакцискиот одбор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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Бранко ЃОРГИЕВ1
ТАЈНАТА ПОЛИЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОЧВАТА НА СТРУМИЦА И СТРУМИЧКО
Апстракт: Во овој истражувачки труд се задржуваме на формирањето и
активностите на Тајната полиција на МРО на почвата на Струмица и
Струмичко. Според уставот на Организацијата во секој Револуционерен
комитет требало да се организира тајна полиција. Главна задача на тајната
полиција била да ги следи активностите на внатрешните и надворешните
непријатели на Организацијата. Градот Струмица и неговата поширока
околина важел за еден од поголемите револуционерни центри во Македонија. Низ
него минувале многу важни патишта кои биле користени за пренесување оружје,
воена опрема, пропаганден материјал и др. Во Струмица и Струмичко биле
доста развиени странските пропаганди кои ја попречувале работатa на
Револуционерната органи-зација, а тоа се грчката и бугарската, додека
српската пропаганда е застапена во помал обем. Тргнувајќи од фактот за
големината и важноста на градот Струмица, како и на Струмичкиот револуционерен комитет, во целина, Организацијата вложила вонредни напори и човечки
ресурси за негов развој со цел: заштита на населението од османлиските
власти, заштитаод странските црковно - просветни и вооружени пропаганди,
како и давање одговор на поставените задачи за извршување, од страна на
повисоките тела на Револуционерната организација.
Клучни зборови: Струмички револуционерен округ, Македонија, Струмица,
тајна полиција.

Според Правилникот- устав на ТМОРО, изготвен од Ѓорче Петров и Гоце
Делчев, а донесен во 1896 година, во глава II - член 15 се предвидува
формирање тајна полиција, со цел, следење на надворешните и
внатрешните непријатели и претпазливост од нив. Во актите на
Организацијата стои дека секој комитет треба да организира своја тајна
полиција. Имено, во чл. 15 од Уставот на МРО се наведеува дека: за
следење на работата на надворешните и внатрешните непријатели и за
претпазливост од нив, секој комитет си има своја тајна полиција2. Досега,
во историографијата не е познато кога е формирана Тајната полиција во
Струмица и Струмичко и, пошироко, во Струмичкиот револуционерен
комитет. Можеби тоа се случило за време на посетите на Гоце Делчев во
Струмичко или, пак, за време на врховистичките провокации на овие
1

Кустос – историчар во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј
Струмица, ул. „27–ми Март”, бр. 2, адреса на живеење: „Панче Пешев” бр. 58, Струмица,
е-маил: brane.gorgiev@gmail.com
2
Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава,
Том I, Скопје, 1981, 332.
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простори, кога и се појавила потреба за формирање на овој посебен орган Тајна полиција со цел да ја штити РО од нејзините многубројни
непријатели. Главна задача на Тајната полиција била да ги следи
активностите на внатрешните и надворешните непријатели на Организацијата. Од донесените акти на МРО произлегува дека секој Револуционерен
комитет си имал своја тајна полиција. Според правилникот или уставот на
МРО, Тајната полиција била поделена на двe одделенија: казнено и
истражно. Раководителот на Револуционерниот комитет избира еден од
работниците за началник на Истражната комисија, а тој си избира тројца
помошници кои не треба да се познаваат помеѓу себе. Ова покажува дека
имињата на членовите во истражното тело се чувале во голема тајност и се
избирале со голема внимателност. Таквите луѓе морале да бидат храбри,
истрајни, карактерни и да знаат да чуват тајни и сл.
Постои историска веројатност дека Тајната полиција на МРО во
Струмица и Струмичко е формирана веднаш по донесувањето на новиот
устав на ТМОРО, во 1896 година. Ова ни го потврдуваат историските
извори. Имено, во втората половина на 19 век или поточно во 1897 година,
била организирана акција за грабнување на Назлам- бег (син на виден
турски големец од Струмичко), заради откуп од 6 000 турски лири
потребни за купување оружје. . Овој своевиден потфат којшто се расчул по
сите краишта на македонската земја, бил организиран од Гоце Делчев во
соработка со раководителите на Струмичката револуционерна организација: Стојан Ѓоргиев, Доне Лазаров и Атанас Нивички. Во таа акција
учествувале и повеќемина други револуционерни дејци: Васил Иванов
Чочев, Никола Петров, Александар Маринов, Филип Григоров, Иван Д.
Биковски, Атанас Ризински, Атанас Сејреков, Михаил Апостолов Попето,
Васил Јуруков, Арсо и брат му Стојан од село Велјуса, Петар Кончелијата
и неколку други селани од Струмичко3. Во оваа акција учествувал и познатиот деец на МРО Андон Јанев Лазов, познат како Андон Ќосето. Според
В. Ѓоргиев, токму тој бил одговорен за подготовките на селската милиција
( се мисли на тајната полиција ) во Струмичко чиишто припадници
евидентно учествувале во гореспоме-натата акција за грабнување на
турското бекче.
Може да се тврди дека припадници на Тајната полиција од
Струмица и Струмичко учествувале и во познатата афера поврзана со
киднапирањето на американата Мис Елен Стон. Познато е дека таа била
3

Манол Пандевски и Ѓорги Стоев – Трнката, Струмица и Струмичко низ историјата,
Струмица, 1969; А. Динев, Илинденската епопеја, книга прва, Скопје, 1987; Фонд:
Материјали за дејноста на МРО во Струмица и Струмичко (1893-1908), Архива на
историското одделение при Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј –
Струмица.
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криена и во Струмичко (с. Нивичино) и по добивањето на откупот
ослободена, во близина на населеното место Ангелци кај Струмица.
Според досегашните сознанија, дотаму лично ја спровел и ослободил
Андон Ќосето. Сметаме дека и оваа акција не можела успешно да се изведе
доколку во неа не биле вклучени (непосредно или посредно) припадниците
на Тајната полиција на МРО од Струмица и Струмичко.
Интересно е да се спомене дека Андон Ќосето учествувал и во
повеќе други вооружени акции против османлиската власт во Струмичко.
Така, на пример во историографијата е позната вооружената престрелка во
с. Бориево (1902) меѓу четата на Андон Ќосето4 и припадниците на
Тајната полиција од ова населено место (и пошироко), од една страна, и
османлиската војска, од друга. По оваа престрелка избувнала афера од
регионален карактер. Тогаш биле уапсени доста селани од повеќе
населени места и сл. Поради тоа дел од селската милиција (полиција) кој
учествувал во гореспоменатата престрелка не можел повеќе да остане
легален, и затоа по налог на Организацијата бил префрлен во нејзините
вооружени чети. Така, дел од четата на Христо Чернопеев, познат
струмички војвода, станал локален припадник на тајната полиција од с.
Бориево: Томо Петров и Христо Јанчев. Нелегални од истото населено
место станале и Никола Димитров, Гоце Милчев итн.
Во овој посебен орган на Организацијата учествувале многу
револуционери од овие македонски краишта. Тие биле вклучувани во
најразлични дејствија, со цел, да се заштити населението, понатаму за
известувачки работи - собирање и обработка податоци за движењата на
османлиската власт, војската, турските бегови, чорбаџиите во градот. За
таа намена, во чаршијата во Струмица биле определни посебни
"извиднички" и "набљудувачки" пунктови. Интересно е да се спомене дека
таков “извиднички пункт” на Организацијата во градот била чевларската
работнилница на мајстор Тодор, која се наоѓала наспроти црквата "Св.
Димитрија" во стариот дел на градот5. Од оваа работилница се
набљудувало секакво раздвижување во градот. Организацијата покажувала
интерес за однесувањето на турските бегови, на османлиската војска,
потоа на струмичките чорбаџии, на даночниците итн. Освен тоа, во
ваквите пунктови, , во посебна просторија, од страна на раководителите на
Струмичкиот револуционерен комитет биле "посветувани" со давање
4

Според некои извори овој судир бил предизвикан од четата на Андон Ќосето ( В: А.
Динев, Илинденска епопеја, книга прва, Скопје, 1987, 261), а според други судирот бил
дело на некоја врховистичка чета што престојувала во селото ( В: Ванчо Ѓоргиев, Слобода
или Смрт, Скопје, 2003, 439-430).
5
Работилницата на чевларот Тодор, најверојатно настрадала во големиот пожар што го
зафатил градот Струмица, во 1913 година.
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заклетва новите припадници на македонското националослободително и
револуционерно движење итн. Токму во дуќанот на мајстор Тодор бил
"посветен" Андон Бансколиев кој таму го изучувал чевларскиот занает6.
Во с. Нивичино, често пати била активирана селската милиција,
која имала задача да чува стража на приодите кон селото додека таму
престојувал Гоце Делчев. Кога Гоце Делчев престојувал во Нивичино за
неговата безбедност се грижел Атанас Нивички, со поставување патроли
на влезовите од селото. Се смета дека грабнатата американска мисионерка
Мис Елен Стон била чувана во куќата на браќата на Атанас Нивички,
Китан и Никола. Тие престојувале во визбата од куќата во којашто се
влегувало со подигнување капак-отвор од патосот7.
Мошне интересни се усните искажувања кои се однесуваат за поп
Стојчо Димитров од Ново Село. Од нив дознаваме за неговата вмешаност
во градењето на тајна безбедносна мрежа, преку којашто
револуционерните дејци неприметно го напуштале населеното место.
Така, Борис Ристоманов споменува дека при една посета на Ново Село,
Гоце Делчев престојувал во куќата на неговата баба. Со него дошол и
споменатиот поп Стојчо со уште едно лице. Тогаш, пристапните места
околу куќата биле обезбедувани со стражари-припадници на селската
милиција. За таа намена биле користени околните соседни куќи. Гоце
Делчев во оваа прилика долго време се задржал во Ново Село каде што
водел разговори со околиските војводи за решавање проблеми во
Организацијата. Според тоа, можеме да заклучиме дека месната полиција
(милиција) била задолжена за безбедниот престој на Гоце Делчев во
Струмица и Струмичко8.
Тајната полиција на МРО во Струмица и Струмичко учествувала и
во акцијата, организирана во 1905 година, по убиството на војводата Иван
Тодев којшто бил предаден од извесно лице. Окружниот комитет издал
наредба предавникот којшто го поткажал војводата да биде фатен и казнет
со бесење на јавно место. За реализација на таквиот потфат биле
определени петмина смели револуционери од градот (припадници на
тајната полиција) коишто веднаш заминале во селото Едриниково. Откако
6

Фонд: Материјали за дејноста на МРО во Струмица и Струмичко (1893-1908), Архива на
историското одделение при Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј –
Струмица.
7
Фонд: Материјали за дејноста на МРО во Струмица и Струмичко (1893-1908), Архива на
историско одделение при Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј –
Струмица.
8
Фонд: Материјали за дејноста на МРО во Струмица и Струмичко (1893-1908), Архива на
историското одделение при Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј –
Струмица.
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предавникот бил фатен, движејќи се по патот, групата револуционери
влегла во заседа поставена од османлиската војска. Започнала жестока
престрелка и бркотница во којашто настрадал еден војник. Предавникот ја
искористил ваквата состојба и избегал кај војниците. По настанот
избувнала афера којашто се заканувала да прерасне во вистинска провала
од пошироки размери. Имено, истражните власти на местото каде што се
случил настанот го пронашле тефтерот на Милош Касапчето
(Струмичанчето). Поради тоа, тој бил арестуван со обвинение дека бил
соучесник во споменатиот настан во којшто настрадал еден османлиски
војник. Во текот на истрагата дошла до израз сета бруталност на
затворските власти, коишто применувале невидени жестокости и методи
во обидот да извлечат признание дека токму тој ја водел групата што
влегла во заседа и го убила војникот. По неуспешниот обид (Милош ги
издржал сите тортури и физички малтретирања) власта отворила судски
процес во којшто единствен обвинет бил Милош Касапчето (Струмичанчето). Под обвинение дека е курир на нелегална чета што го убила
војникот, бил осуден на долгогодишен строг затвор. Со храброто држење
во текот на истрагата и на судскиот процес Милош Касапчето спречил
избувнување афера од пошироки размери којашто, несомнено, ќе имала
несогледливи последици по револуционерното дело во Струмица и
Струмичко9.
ЗАКЛУЧОК
Од сето горе изенесно може да се заклучи дека Тајната полиција на
МРО во Струмица и Струмичко е формирана веднаш по донесувањето на
уставот од 1896 година. Во прилог на ваквата констатација одат
сознанијата дека, почнувајќи од 1897 година па наваму, МРО на почвата
на Струмица и Струмичко преземала повеќе вооружени акции кои не
можеле успешно да бидат извршени без учество на припадниците на
Тајната полиција. Такви, на пример, биле познатите вооружените акции
поврзани со грабнувањето на Назлам-бег (1897) и американската мисионерка Елен Стон (1901), како и повеќе други вооружени дејствија во
Струмица и Струмичко за кои беше споменато погоре во прилогот. Во
тајната полиција на Македонската револуционерна организација
учествувале многу револуционери од овие македонски краишта. Нивната
задача била не само заштитита на населението туку и собирање и
обработка податоци за движењата на османлиската власт, војската,
турските бегови, чорбаџиите во градот. За таа цел, на определени места во
градот биле организирани посебни "извиднички" и "набљудувачки"
пунктови итн. Тоа давало можност добро да се планираат, организираат,
осмислат и успешно да се изведат многу актвиности, без разлика дали тоа
9

Ангел Динев, Илинденска Епопеја, дел II, Скопје, 1949, 294-296.

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21

93

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

биле вооружени акции или смислени дејствија против странските црковнопросветни пропаганди, присутни во тоа време во Струмица и
Струмичко.Тајната полиција особено се грижела за безбедноста на Гоце
Делчев при неговите чести посети на Струмица и околните населени
места. Може да се каже дека ова посебно тело на МРО во Струмица и
Струмичко било мошне добро органзирано. На тоа упатуваат сознанијата
дека посетите на Гоце Делчев во Струмичко секогаш завршувале успешно,
без последици по неговата безбедност и живот. Секоја опасност навреме
била “почувствувана” , а Гоце Делчев секогаш навреме извлекуван од
можноста, османлиските власти да му се приближат .. Оваа безбедносна
структура на МРО овозможувала сигурност, безбедност и развој на
чувство за правичност кај македонското население. Може да се каже дека
ниеден насилник не останал неказнет од Tајната полиција на МРО.
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Резиме:
Во овој истражувачки труд се задржуваме на формирањето и активностите на
тајната полиција на МРО на почвата на Струмица и Струмичко. Главна задача на
тајната полиција била да ги следи активностите на внатрешните и надворешните
непријатели на Организацијата. Таа вложувала вонредни напори и човечки
ресурси за негов развој со цел да се заштити населението од Османлисите власти,
понатаму од странските црковно-просветни и вооружени пропаганди како и да
одговорат на задачите кои биле дадени за извршување од страна на повисоките
тела на Револуционерната Организација.
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Branko GJORGIEV10
THE SECRET POLICE OF THE MACEDONIAN REVOLUTIONARY
ORGANIZATION ON THE GROUND OF STRUMICA NAD ITS
SURRONDINGS
Summary: In this research paper we dwell on the formation and the activities of the
secret police of MRO on the grounds of Strumica and its surroundings. The main task
of the secret police was to follow the activities of the internal and the external enemies
of the Organization. It invested an enormous effort and human resources for its
development in order to protect the population from the Ottoman authorities, from the
foreign ecclesial-educational and military propaganda as well as to respond to the
tasks that were to be executed by the higher bodies of the revolutionary Organization.

10

NI Institute for protection of the monuments of culture and Museum - Strumica

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21

95

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

ОВАА СТРАНА Е НАМЕРНО ОСТАВЕНА ПРАЗНА
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21

96

