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Предговор

В

настоящия трети том ще бъдат представени няколко важни момента от
историята на българите в Македония, изложени в редица публикации у
нас.
Освен това ще направя опит да подредя и систематизирам тези моменти, за
да се разберат по-добре сложните и многообразни процеси, които възникват и
се развиват в македонското националноосвободително движение.
1.

Аспирациите на Сърбия към Македония и нейните опити да организира
просветно асимилаторско движение, а по-късно и въоръжена пропаганда
чрез чети и контрачети в Македония

Тук ще се спра подробно на възникването на сръбския националшовинизъм, основаващ се на сръбската национална доктрина – „Начертанието“, създадена от Илия Гарашанин, и на опитите за денационализиране на българите в
Македония.
За да реализира своите денационализаторски цели, сръбското правителство разкрива специален център за сръбска просвета в Македония. За тази цел
се изпращат добре платени сръбски учители, които да разкриват по българския
пример училища. Тази им мисия среща сериозен отпор от местното българско
население, намиращо за чужди сръбския език и сръбските нрави.
Наред със спонтанната съпротива, ВМОРО чрез своите чети създава сериозни проблеми на сръбската пропаганда.
Не можейки да реализира своите пропагандни цели, сръбското правителство организира въоръжена пропаганда, т.е. налагане на своите идеи за сърбизация с помощта на въоръжени отряди. Отначало създават чети, съставени
само от сърби, които силово се опитват да принудят българите да се обявят за
сърби и да изпращат срещу възнаграждение своите деца в сръбските училища.
Тази им дейност среща решителен отпор от четите на ВМОРО, а по-късно и
от ВМРО. Тогава сърбите пристъпват към използване на познатите византийски средновековни методи на подкупване с много пари на български войводи,
които да преминат на страната на сръбската въоръжена пропаганда.
За тази им акция благоприятстват разпоредбите на ръководството на ВМРО
начело с Тодор Александров за въвеждане на финансова отчетност на войводите, водещи четите на организацията.
Строгата санкция – смъртно наказание, предвидена от ръководството на
ВМОРО за войводи, злоупотребили с организационни средства или проявява-
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ли харамийство1 сред населението, довежда до бягство на някои корумпирани
войводи, които разпускат четите си и стават ренегати, като бягат при своите
доскорошни врагове.
Така сърбите успяват да привлекат около 15 войводи ренегати, които оглавяват т.нар. сръбски контрачети, с помощта на които започват борба с четите
на ВМРО. По този начин сърбите успяват с щедри подкупи да постигнат изве
стен успех.
По-късно тези ренегати и техните деца ще изиграят злокобна роля във формирането на т.нар. сърбо-комунистически корпус от македонисти след 1945 г.
Неуспехът в налагането на доктрината на Илия Гарашанин –
„Начертанието“ за сърбизиране и асимилиране на българското население в
Македония – налага разработването на нова доктрина. Такава доктрина създава Стоян Новакович.
Той си поставя за цел да пренасочи сръбската пропаганда от стремеж за
пряко денационализиране и сърбизиране на българското население, като се
премине постепенно през един преходен период. През този период сръбската
пропаганда да положи усилия да внушава на българите от Македония, че те не
са нито сърби, нито българи, а македонци.
Така Новакович предлага да се променят методите за сърбизиране на българите, като се използва системата на китайската капка (капка по капка), бавно и постепенно да се обработва съзнанието на българите в Македония, достигайки техния междинен етап – македонизиране, което ще улесни крайната им
цел – сърбизирането. До 1945 г. тази доктрина се посреща на нож от сръбските
националшовинистични кръгове, желаещи пряко посърбяване на българското
население.
Създадената доктрина за Македонизма се приема на въоръжение в идеологическия им арсенал от сръбските комунисти още преди Втората световна
война – като удобно оръжие за денационализация, с което те много умело си
служат.
През 1934 г. Югославската комунистическа партия успява да прокара в
Коминтерна идеята за създаване на македонска нация и македонски език с прякото участие на българските комунисти, които по това време са напълно денационализирани от идеите за пролетарски интернационализъм, основаващи се
на мисълта на Маркс: Пролетарите нямат отечества.
Примитивността в мисленето и поведението на безродие на българските
комунисти се проявява с безкритично приемане на една антибългарска концепция за създаване на македонска нация. Това тяхно поведение ще има трагични и трудно поправими последици, противоречащи на националните идеали на
българската нация и държава след 1945 г.
1

Харамия (тур.) – хайдутин, бунтовник.
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Аспирациите на Гърция към Егейска Македония и водената от нея въоръжена пропаганда
Основавайки се на своята национална доктрина „Мегали идея“ (голямата
идея) за възраждането на гръцката нация и държава, възстановяване силата и
величието на Византия, която гърците приемат не за мултинационална държава, говоряща гръцки език, а за своя гръцка държава.
Въз основа на тази доктрина гръцкото правителство разработва програма за постепенно елинизиране на териториите от Егейска Македония, населени с българи. За тази цел то организира въоръжена пропаганда в Егейска
Македония, с която се опитва да наложи гръцкия език и гръцката култура.
Гръцкото правителство организира създаването на въоръжени чети от андарти (въоръжени четници), които навлизат в Егейска Македония и започват да
прилагат терор над българите, приели за водач Българската екзархия (екзархисти).
То се ръководи от своя стремеж да запази територията на патриаршистките епархии и да наложи елинизма сред населението на цялата и територия на
Егейска Македония
При така сложилата се обстановка ВМРО организира и води широка съпротивителна борба за опазване на българското население, щедро подпомогната
от българската нация, държава и армия.
Авторът

