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ПРОБЛЕМ APOMYHA ОД БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА

ДО ЛОНДОНСКОГ МИРОВНОГ УГОВОРА

Македонка, колевка Аромуна, била je облает Koja се

налааила под турском влашпу од 1371. све до XX века, до

завршетка балканских ратова 1912—1913. године. Мировним

уговорима у Лондону и Букурешту 1912—1913. била je поде

лена на три дела нзмеЬу Грчке као ErejcKa, Бугарске као Пи-

ринска и Cp6nje као Вардарска Македонка. После завршетка

I светског рата 1918, Мировна конферешцца у Паризу je

1919—1920. санкционисала исте границе с малим изменама. По

сле II светског рата 1945, Мировна конференщца у Паризу

je 1946. признала исте границе.

ПропашЬу Турског Царства су неки балкански народи —

Грци, Бугари, Црногорци, Срби и Румуни — остварили eeoje

вековне идеале joui у XIX столепу добивши независност на

Берлинском конгресу1 1878. године, а народи Kojn су живели

на тлу Македонке, меЬу KojHMa и Аромуни, остали су и дале

под отоманском влашпу.

KpajeM XIV века, цела Македонка je потпала под отоман-

ску власт, чиме je наступио период н>ене петвековне власти.

Феудална експлоатацщ'а Koja je из дана у дан бивала све тежа

и неподношгъивща, затим и сощцалне и верске разлике измеЬу

домородачког становништва и османских оевздача били су

основни разлози за отпор ocBaja4y. Окупатор je вршио велики

економски прнтисак на домородачко становништво, али сва-

1 В. П. Потемкин, Исторща дипломатще, св. II, Београд 1949, 44—52;

N. Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europe in época modernä,

Bucureçti 1987, 193—256; N. Ciachir, Gh. Bercan, Diplomatia europenä in

epoca moremä, Bucuieçti 1984, 364—397.
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како да су приснлна исламизацща и данак у крви представ

лен на]теже притиске. Стога je рано започела оружана борба

против феудалне експлоатац^е и османлщске власти у Маке

донии. Beh у XV веку, кад се Турско Царство joui увек

борило за превласт на Балкану, у Македонии je дошло до

оружаннх отпора. На почетку се аптифеудална оружана борба

огледала у xajfly4njn, ман>им бунама а касни^е и устанцима.

Y XVII веку je дошло до устанака веИих размера, као што je

оно Карпошев устанак 1689. године. То je био период опаданл

Турског Царства после друге опсаде Беча 1683. Услед повепа-

ног притиска што ra je османски окупатор вршио над pajoM

и нарушавааа минималних права хришпанског живл>а настао

je noja4aH отпор kojh се претворио у пародии устанак за осло-

боЬен>е од османлщске власти.2

Буне и устанци у Македонии као и на другим просторима

Балкана нису преставали ни у XVIII веку. МеЬутим, XIX век

je карактернстичан по томе што се покрети и устанци против

османл^ске власти jaBn>ajy са joui вепим интемзитетом на

целом Балкану, и то особито у flpyroj половини XIX века

ХришНани из Македошце (сел>ацп и граЬани) y4ecTByjy и у

покретима и устанцима суседних народа и земал>а на Балкану.

Y caMoj Македонии H36njajy устанци великих размера, као

што су разлошки 1876. године** и кресненскн 1878. године.4

То je доба Источног пнтан>а, кад и велике европске силе

желе да peuiaeajy питан>е дал>ег опстанка Турског Царства на

Балкану.5

После руско-турског рата 1877—1878, велике европске силе

су ради исправке Сансгефанског мнровног уговора измеЬу Ру

cnje и Турске сазвале Берлински конгрес.' На конгресу нису

донета решена и за народе Kojn су живели на тлу Македо-

iinje и Kojn су остали и дал>е под отоманском влашКу. TypcKoj

су тада у Европи остале Tpawija, Македонка и Албашца.

тедна статистика npHKa3yje колико je Аромуна тада живело

на тим просторима. Y jeflpeHCKOM BHnajeTy их HHje било, v

солунском их je било 24.970, у монастирском (битол>ском)

64.945, косовском 910, скадарском 10.000 и jaubHHCKOM 180.000

душа.7 Сама Македонка je обухватала око 65.000 kmá, са око

- Нсторща македонског народа, т. I. Београд 1970, 247—264.

• MaKedoHiija во неточна криза 1875—1881, CKonje 1978.

4 Кресненското востанще 1878—1879, Cnonje 1982.

• В. rionoBiih, Неточно питан>е, Capajeeo 1965; В. М. Товановип,

Енслеска библиографией о Неточном питан>у у Европи, Београд 1978;

Enciklopedija Jugoslavije, К. IV, Zagreb 1960, 378—384.

в Вл. БорЬевнЬ, Cpôuja на Берлинском конгресу, Београд 1890; В.

Чубрнловип, Босански устанак 1875—1878, Београд 1930; Г. .ТакшиЬ,

Босна и Херцеговина на Берлинском конгресу Београд 1965; D. Borttevic,

Les revolutions nationales des peuples balkaniques (1804—1914), Beograd

1965.

7 A. Aram, Balkan harbu tarihi, Sander, Istanbul 1975, 85—87.
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два милиона становника. Y градовима je живело MHoroopojHo

становништво, као на пример у Солуну 150.000, у Битол>у

42.000, у Скошьу 32.000, Серу 30.000, Прилепу 22.000 жител»а,

нтд.8

Буне и устанци нису преставали ни у XX веку ради осло-

боЬевьа из османског ропства. Чак су на почетку века узи-

мали велике размере у цело] Македонян. Ми Немо поменутн

само илинденски устанак9 1903. у Крушеву, у коме je учество-

вао велики 6poj Аромуна. Tpajao je 13 дана, а било je осно

вана и Крушевска република. Град Крушево лежи у jyro3a

naflHoj Македонии, северно од Битолл и Прилепа, близу да

нашн>е ]угословеиско-грчке границе, на надморско] висини од

1.250 т. Помииье се као насел>е 1467—1468. године, много ра-

Hiije него што су се доселили Аромуни из Москопол>а, Пинда

Епира и 1ужне Албанке. Град ce pa3BHjao као савременще

насел>е од друге половине XVIII века, кад je дошло до ма-

совне мигращце Аромуна1" од Москопол>а после 1767. због

притиска османских власти. Град je у XIX веку достигао ве

лики напредак. Имао je 1.400 купа, 13 цркава, меЬу KojHMa

je била Hajeeha Црква св. Николе, 32 хана, 10 радионица за

обраду злата, бакра, калaja и железа, 8 радионица за обраду

noja. и меса. Роба je извожена у Истанбул, Солун, Скоп.ье,

Битол> и друга места. Према легенди, Кушево je добило име

од топонима „Круша". Y граду и околини je и до данас са-

чувана аромунска топономастика, на пример „Chiatra ursului"

(Мечкин камен), где су Аромун, славни командант и леген-

дарни воjвода Питу Гули11 и №егов одред саставлен од 350—

—370 бораца водили жестоке борбе против османских аскера

1903. године за одбрану Крушевске републике. Крушево се

pa3BHjano као цивилизован град захвал>у|упи HajßHuie Арому-

нима. Они су донели нове занате: били су познати златари,

KyjyHunje, Kanajnnje, казанци]'е и Kpoja4H. Дошли су учителей

и свештеници Kojn су разевали културну делатност. Били су

и познати трговци. Према турским документима из 1813, 1832

1837. и 1850. године многи трговш1 Аромуни су добили разне фер-

мане и берате од османских власти са привилегщ'ама за тргс-

я М. Карахасан, Одабрани трудови, изд. „Комунист", Скопле 1983, 97;

Историка македонског народа, т. II, Београд 1970, 9—53.

• Прн.юзи за Илинден, т. I—Ш, Cxonje 1978—1983.

10 О Аромунима (Цинцарима) вид. Д. ПоповиН, О цинцарима, Бео

град 1937; В. Трпоскн-Трпку. Власитс на Балканот, Ciconje 1986; Ertci-

klopedija Jiigoslavije, k. II, Zagreb 1961, 378—380.

11 Питу Гули (1865—1903), xepoj илинденског устанка 1903, Аромун,

као печалбар у ByrapcKoj ушао с jeAHOM четом у Македони]у 1885.

ради борбе против османске царевине, али je био \'хваНен и заточен

V MaAoj Aanjn до 1902. БранеЬн град Кр\шево погинуо je на Мечкнном

ка.мен\' (Chiatra ursului) 12. августа 1903. на челу свог одреда (Мала

гнциклокеоща Просвета, т. I, Београд 1986, 576; Bojitii лексикон, Бео

град 1981, 872).
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вину. Трговали су по uenoj Европи, Турском Царству, па чак

и по Индщ'и и Персии. Као HajöoraTnjn трговци помин>у се

они из породице Ничота. Стерну Ничота je имао Kyhy у Кру-

шеву од 45 соба, Koja je изгорела у устанку 1903. године. Кра-

jeM XIX века, град Крушево je имао 9.350 становника, од ко

jnx 4.950 Македонаца Словена, 4.000 Аромуна и 400 Арбанаса.

кад je у Солуну 1893. формирана Македонска револуционарна

организашца ВМРО,12 веК 1895. je формиран н>ен комитет у

Крушеву у коме су били Аромуни Таки Jbany, Теохараки Ки-

хаилу, Кола Bojamr, Тирчу Ставре Bopjap, Тега Херту, Питу

Гаки Шкаперда и Лаки Горчу, као и многи други KojH су се

борили за ослобоЬеае испод османске владавине.13

Крушевска република Koja je nocTojana свега 10 дана, од

3. до 13. августа 1903, остварила je вековне желэе народа ко\и

су живели на тлу Македонке — донела je слободу за KojoM

су чезнуле генеращце током пет векова. Илинденска револу-

unja je била демократска и руководила се републиканским

принципима. Савет Републике био je саставл>ен од 60 л>уди,

истакнутих граЬана, представника свих народа у граду. Савет

je изабрао Привремену владу у Kojoj je било и неколико ми

нистра Аромуна, меЬу KojHMa председник владе Вангел Дину

и министри Теохари Нешкоу, Георги Чаче, Николаки Багьу.14

Револуционарна власт у Крушеву je донела 6pojHa акта, а

меЬу н>има и Крушевски манифест15 Kojn je позивао све на

роде да се приюьуче револуцщи, па и саме Турке, „3ajeÄHo

да воде борбу за правду, за слободу и за л>удски живот". Кад

je турска BojcKa 13. августа 1903. продрла у Крушево, извр-

шила je страшну одмазду над слободол>убивим народом, ма-

сакриран>е и гаъачканье. Огоьачкано je 1.500 купа, сгаиьено 360

куЬа и дупана, изгорело живо, исечено секирама и yÔHjeHO

111 лица, 10 ран>ено, те 160 жена и fleeojaKa обешчашпено.16

Турци су водили борбе против устаника у Македонии готово

" ВМРО, Внатрешната македонска револуционарна организащца,

основана 23. октобра 1893. у Солуну; основали je македонски револу-

ционари за борбу против османске царевине. СледеЬе године формиран

je Централни комитет koj"h je руководио комитетима по реонима целе

Македонке. Главни идеолози били су Гоце Делчев, JaHe Сандански,

Даме Груев, Никола Карев и други. Организащца je руководила устан-

ком у Македонии 1903. KojH je познат као „илинденски устанак" и ство

рила Крушевску републику (3—13. августа 1903); Енцшиюпедщски лек

сикон, мозаик знагьа — Hcropuja, Београд 1970, 728; Мала енциклопедща

Просвета, т. I, Београд 1986, 441—442.

11 Hcropuja на Крушево и Крушевско, Крушево 1978; В. Трпкоски,

нав. дело, 76—85; Enciklopedija Jugoslavije, k. V, Zagreb 1962, 437.

14 Илинденско востание, CKonje 1971; Hcropuja македонског народа,

т. II, 215—216; Hcropuja на Крушево и Крушевско, 202—208; В. Трпкоски,

нав. дело, 84—85.

15 Вид. Крушевски манифест, Крушевско востание.

19 Hcropuja македонског народа, т. II, 223—224; В. Трпкоски, нав.

дело, 85; Hcropuja на Крушевско и Крушево, 2А2—243.
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3 месеца. Страдао je вепи 6poj каза са 201 насел>еним местом,

запагьено je 12.400 куЬа, без крова над главой je остало 70.836

житеша, убщено je 8.816 мушкараца, жена и деце, а из Ма

кедонке пребегло више од 30.000 л>уди, што rniycrpyje веома

тешко станке у Македонии после илинденског устанка.

Хришпанско становништво у Македонии HHje се могло

надати било каквом побол>шан>у свога пoлoжaja после илин

денског устанка. Порта HHje поштовала одредбе Берлинског

конгреса коje су се односиле на просвету и културу хришпан-

ског становништва, порески систем, администрац^у, аграрне

односе и слично. Велике силе биле су заинтересоване за „бо-

лесника на Босфору" и искористиле илинденски устанак као

претекст за CBoje планове у вези са увоБензем реформи у

Македонии. На састанку измеЬу руског цара Hикoлaja II и

аустроугарског императора Фран>е Иосифа одржаном 30. сеп-

тембра 1903. у Мурцстегу био je израЬен план реформи у Ma

кедошци о KojHMa су ове две силе преговарале joui у фебруару

1903, a Koje су каснще прихватиле и остале европске силе.

Порта je вештим потезима ометала остварен>е реформи. Чи-

н>ени су нови noKymajn да се подобииjом реформой судствэ

и финансыа обезбеде законитост и праведнее разрезиван>е

и убиран>е пореза, али и ти покупки су остали без успеха

Извесна побол»ша№а у културно-просветном погледу, Аромуни

су добили тек 9. Maja 1905. године. После доб^ан>а независ-

ности, Румунща je много помагала Аромуне у Македонией, а

нарочито после илинденског устанка, кад je у августу 1903.

после пропасти устанка доставила помоЬ у новцу за 236 особа

са свотом од 350 neja по особи, и то не само Аромунима него

и осталим хришЬанима у Крушеву.17 Behe побол>шан>е свога

пoлoжaja, хришпанско становништво у Македонии je очеки-

вало од доласка младотурака на власт у jyлy 1908, али се то

HHje остварило пошто су они били против тога да се настави

Балкански ратови 1912—1913. године19 окончали су пет-

вековно ропство Македонще под османли^ским japMOM. Hajnpe

je био закшучен Балкански савез 1912. године измеЬу Грчке,

Бугарске, Црне Горе и Срби)'е билатералним уговорима ради

борбе за ослобоЬен>е cBojnx сународника испод турске власти.

За рат против Порте био je неопходан споразум о подели ин-

тересних сфера у Македонии, а он HHje водно рачуна о пра

вима народа KojH живе на тлу Македони^е. Уговором о са-

17 N. Ciachir, нав. дело, 291—303.

18 Б. МикиН, Аустро-Угарска и м.<шдотурци 1908—1912, Баньалука 1983,

52—66.

" M. BojBOAHh, Документа о сполно] политици Кралевине Србще

1903—1914, к. V, св. I, св. II, св. III, Београд 1984—1986; В. П. Потемкин,

нав. дело, 189—206.
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везу нзмеЬу Краллвине Cp6nje и Кралевине Бугарске Kojn je

потписан 13. марта 1912. биле су подел>ене интересне сфере

у Македонии.20 После тога су закл>учени и остали уговори

са BojHUM конвенщцама измеЬу четири балканске државе.

УпуЬиваньем ултиматума TypcKoj 5. октобра 1912. започео je

I балкански рат Koju се завршио 26. новембра 1912. сломом

турске BojcKe. Мировни преговори у Лондону измеЬу зарапе-

них страна почели су 16. децембра. Koнфepeнциja амбасадора

великих сила Француске, Италще, Велике Бриташце, Аустро-

-Угарске и Pycuje усмеравала je преговоре зараЬених страна.

Мировни уговор заюьучен 30. Maja 1913. створио je нову др-

жаву — Албанку, а решио je само HajocHOBHHja питан>а из

меЬу зараЬених страна. После ibera су настали дуги и ком-

пликовани преговори, а питан>е измеЬу савезника je остало

отворено и ускоро je изазвало II балкански рат Kojn je почео

1. jyna 1913. нападом Бугарске на српску BojcKy у Македонии;

у рату су сада учествовале и Румунща и Турска против Бу

гарске. Onepannje су обуставлене на захтев Француске, Аустро-

-Угарске и PycHje, па je 10. августа био потписан мировни уго

вор. По н>ему je Румунща добила jyжнy Добруцу Koja je Бер

линским конгресом била додел>ена ByrapcKoj, Турска je по-

вратила источну TpaKHjy са 1едреном, а Бугарска, Грчка и

Cp6uja су поделиле Македошцу.

Све балканске државе су HacTojane да приюьуче што веКн

део Македонке cBojoj држави, одричуЬи ce pamije постигнуте

сагласности о аутономном уреЬеау македонских Kpajeea из

меЬу Шар-планине, Родопа, Архипелага и Охридског je3epa.

Македонски родол>уби су устали против деобе Македонке из

меЬу балканских савезника, залажуЬи се за очуван>е терито

pиjaлнoг интегритета и за стваран>е самосталне државе. Лон-

flOHCKoj кoнфepeнциjи, владама, jaBHOM мнен>у балканских др-

жава и Балканском комитету у Лондону истицани су захтеви

1. марта и 7. jyHa 1913. да „Македонка у CBojHM етнограф

ским, HCTopnjcKHM и економско-културним границама остане

jeÄHHCTBeHa, недел>ива и независна балканска држава" 4iije

he унутрашн>е уреЬегье и спол>нополитичке односе накладно

одредити слободно изабрана „Македонска народна скупштина"

у СолунуЯ

Joui за време савезничких ратних операщуа против Тур

ске, у Македонии су почели разговори TajHHM дипломатским

каналима о томе коме he припасти што веЬа TepnTopnja на

Kojoj живи аромунски живал>, нудеЬи му при том све могуЬг

привилегаце само да се приклони н>има. Ова погаЬагьа на ра

чун Аромуна добила су joui ja4n интензитет за време Ми-

ровне конференци^е у Лондону. PyMyHHja, Koja je сматранэ

10 M. BojBOAHh, наа. дело, св. I, 375—378.

51 Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1962, к. V, 613.
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заштитницом Аромуна, мислила je да она треба да се погаЬа

са свим државама на Балкану и да извуче што веЬе KOHueciije

у корист Аромуна. Она je сматрала да бн требало створитн

аромунско-арбанашку државу, што ниje одговарало осталим

балканским землэамаЯ riocroje 6pojHH документи о прегово-

рима Koje je PyMyHnja водила са Турском;^ Бугарском, Грч-

ком и CpönjoM. Бугарска je из]авила да he дати црквену и

школску ayTOHOMHjv Аромунима, да he црква имати еписко

пат, те учител>е и професоре у аромунским школама. Председ

ник бугарске владе CrojaH Данев посетио je Букурешт 15. но-

вембра 1912. да би убедио румунску владу како he Бугарска

дати Hajßehe привилепце Аромунима само да joj припадне

што вепи део територще Македонке на icojoj су они наста

н>ени.в4 Ни Грчка unje остала скрштених руку, па je и она

послала cßoje спещцалне емисаре у Букурешт са истим захте-

вима и великим обепан>има за Аромуне.-5 Cpönja се такоЬе

побринула да не остане кратких рукава. Председник владе Ни

кола ПашиЬ je тражио од румунске владе да помогне Cpönjn

на MnpoBHoj конференции у Лондону да доб*це Кратово, Бе

лес, Прилеп, Битол> и Охрид, a Cp6nja he заузврат да joj по

могне око доби]ан»а Добруце од Бугарске. Аромунима he у

тим областима дати Hajßehe црквене и школске npnenneraje

и гарантоваЬе им сва права. Велике силе, меЬу KojHMa и Ита-

пщ&,аб показивале су велико интересоваьье за решаваьье про

блема Аромуна. 1една аромунска делегатка у саставу Мурну,

Валаори и Папахаци посетила je Лондон 27. марта 1913. и

разговарала са амбасадорнма великих сила. Они су их лепо

примили и посаветовали да CBoj cлyчaj повере pyMyHCKoj вла-

ди, 4Hja се реч слуша у Европском савету и Koja he у зна-rHoj

мери бранити н>ихове интересе.-'7 Румунска влада je 28. фе-

бруара 1913. упутила меморандум великим силама у коме из-

ражава CBojy забринутост за судбину Аромуна у TypcKoj и

подсепа их на одредбе Берлинског конгреса из 1878. у KojnMa

се говори о Аромунима и гьиховим правима. Подсетила je та

коЬе на чшьеницу да je са одобрен>ем Порте помагала аро-

мунске институшце из државног буцета joui од 1864, а на

рочито после доби}ан>а иезавпсности 1878. године.28

Пала су празна обеЬаша са свих страна, али нико mije

питао ни Аромуне ни остале жителе Македонке коме he се

= Cartea verde — documente publícate de Ministerul Afacerilor Sträine

al României, Bucuresti 1913, doc. 12, 120, 150; M. BojBOAHÜ, нав. дело, св.

III, 350, 478-482, 664.

я M. BoiBOAHh, нав. дело св. I, 454—455, 1029—1030.

Cartea verde, doc. 13, 18, 26, 61 bis. 131 bis; M. BojBOAHh, нав. дело,

CB' "i'M^BojBOAHh, нав. дело, св. I, 735; Cartea verde, doc. 134, 146, 150.

Cartea verde, doc. 25.
эт Исто, 123.

л Isto, 95.
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царству приволетн. Y закл»учку можемо реНи да Берлински

конгрес, KojH je донео независност ByrapcKoj, UpHoj Гори,

Србщи и Румушц'и, земл^ама Koje су проливале крв paTyjyhir

против Порте 1877—1878, Велико] Британии донео Кипар,

Аустро-YrapcKoj доделио Босну и Херцеговину без зрна барута,

Huje као ни Лондонски мнровнн уговор учинио ништа у ко-

рист Аромуна, него je поделио Македошцу измеЬу заинтере-

сованих страна, а оне нису више водиле рачуна о правима

Koja су Аромуни имали за време турске владавине.

LE PROBLÈME DES AROUMAINS ENTRE

LE CONGRÈS DE BERLIN JUSQU'A

LA PAIX DE LONDRES

Résumé

Après le Congrès de Berlin en 1878 la Macédoine est restée dans les

cadres de l'Empire Ottoman. Les peuples vivant en Macédoine s'élevaient

plusieur fois en insurrections contre les autorités dont la plus grande

était celle de Krusevo en 1903 quand a été proclamée la République de

Krusevo. A toutes les dites insurrections ont pris partie aussi un grand

nombre d'Aroumains, surtout à l'insurrection en 1903.

Terminées les guerres balkaniques, la Macédoine a été divisée en quatre

Etats, ainsi que les Aroumains sont restés dans les frontières des dits

quatre Pays. L'auteur met en relief les négociations des quatre Etats

mentionnés ainsi que d'autres Pays intéressés dont tout Pays promettait

aux Aroumains de grands privilèges s'il réussissait à obtenir les territoires

peuplés d'Aroumains.
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