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ешкиот костен“ дојде и помина. 
И, што е најважно од сè, не нè 
изгоре. Република Македонија 

успеа да ја следи „кривата на искуство-
то“ и повторно да им покаже на сво-
ите пријатели и поддржувачи, на ор-
ганизациите чиј составен дел се стре-
ми да стане дека жештината и остри-
ната на дваесеттината дена кои прет-
ходат на секој изборен циклус само го 
отсликуваат нашиот менталитет, на-
шата жестокост кога со желба сакаме 
да пренесеме нешто во јавноста. Кон-
тинуитетот кој го создадоа последова-
телните изборни циклуси дефинира-
ни како апсолутно мирни и демократ-
ски, избори на кои во целост се пока-
жа волјата на народот, треба да биде 
доказ сам за себе дека законот е пред 
сè и над сè и дека тоа сите македон-
ски граѓани, без исклучоци, го знаат и 
го применуваат. Токму однесувањето 
на денот на изборите испрати една 
јасна и недвосмислена порака дека 
почитувањето на правната држа-
ва, пишаните правила и нормите на 
однесување не е случајност, туку вос-
поставено правило. 
Ниту активностите на еден од носечки-
те столбови на државноста, Армијата 
на Република Македонија не отста-
пуваат од констатацијата дека јуни 
беше еден успешен месец во кој на те-
рен можеа да се утврдат сите вешти-
ни и способности кои нејзините при-
падници можат да ги понудат. По 
сите критериуми успешно организи-
раната петта по ред конференција 
на началниците на генералштабови-
те на балканските армии и даде уште 
еден поттик на оваа екстремно важ-
на балканска иницијатива која има за 
цел да ги приближи нашите народи и 
да ја унапреди меѓусебната соработ-
ка во поглед на зацврстувањето и 
развивањето на регионалната, европ-
ската и глобалната безбедност и ста-
билност. Домаќинскиот дочек во „ма-
кедонскиот град на светлината“ овоз-
можи книгата исполнета со потре-
бата од вкрстување на напорите за 
достигнување на заедничките безбед-
носни императиви да продолжи да се 
испишува во еден пријателски тон, тон 
кој им доликува на докажани и искрени 
пријатели и соработници. 
 Успехот не изостана ниту кога станува 
збор за комплексната военомедицин-
ска вежба која се одржа на АП „Кри-
волак“ и ЦО „Пепелиште“, „MEDCEUR 
11“. Напротив, тимовите на АРМ, на 
Армијата на САД и на армиите на 
останатите земји од регионот пока-
жаа дека во целост можат да се спра-
ват со секоја природна катастрофа. 
Потврдувањето и унапредувањето на 
високата интероперабилност, како и 
на организираноста на домашните ка-
пацитети за одговор на сето она што 
природата може да ни го „припреми“ 
беа целите кои, впрочем, во целост 
беа исполнети. 
Согледувајќи го развојниот пат на АРМ 
и на Република Македонија, неминов-
но се забележува дека основната кон-
станта лежи во тоа дека постојаната 
и непрекината работа носи постојани 
резултати. Сепак, „успехот е контину-
ирано патување, не само една един-
ствена дестинација“.

Здравко Ризовски
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рсјачката буна претставува заго-
вор кој индиректно се рефлекти-
ра како востаничко ослободител-
но движење во југозападниот дел на 
Ма ке донија кон крајот на Источна-

та криза во Македонија од 1875-1881 годи-
на. Во историографијата најчесто се срет-
нува името Брсјачка буна затоа што се 
јавува во југозападниот дел од територијата 
на Македонија, место во кое во древни-
те времиња живеело познатото македон-
ско племе Брсјаци (ВИЗ, Војни лексикон, 
Београд, 1981,стр. 816). Друг синоним под 
којшто пошироката историографија ја пре-
познава оваа буна од почетокот на осумде-
сеттите години на XIX век е името Демирхи-
сарска буна, затоа што раскошните планин-
ски предели на Демирхисарскиот крај пре-
ставувале главно упориште односно центра-

289). Во Охридскиот крај активно дејствувал 
Илија Делија, во Кичевскиот крај дејствувал 
војводата Ангел Атанасов, во пределот на 
Копачка дејствувал Насте Ластовецот, Мицко 
Крстев и други војводи. Овие војводи чиј број 
бил околу 65, биле активни војводи и учесни-
ци најпрвин во Српско-турската војна 1876/77 
година, а веднаш потоа и во Руско-турската 
војна од 1877 година. 
Македонските војводи, враќајќи се од Руско-
турската војна во своите родни места, наи-
шле на тотална анархична положба. Имено, 
честите османлиски разбојнички банди се од-
дале на чести грабежи, масовни убиства и без-
милосно малтретирање на македонскиот на-
род, така што секојдневниот живот на маке-
донскиот народ бил вистинско измачување, 
бил крајно неизвесен и несигурен. Од друга 
страна османлиската власт речиси воопшто 
не ги користела своите државни механизми 
за одржување пристоен живот на потчине-
тиот македонски народ туку напротив, власта 
се покажала крајно неефикасна да ја подобри 
состојбата со македонското население.
Ваквата анархична состојба активно ги ини-
цирала локалните македонски жители во 
југозападниот дел на Македонија на лична 
одбрана и заштита од неподносливите тор-
тури на османлиските разбојнички банди и 
од османлиската власт. Сето ова  на крај ре-
зултирало со основање на месни чети за са-
моодбрана и заштита со цел да го исчис-
тат југозападниот дел на Македонија од 
разбојници, насилници и узурпатори над ло-
калното македонско население. Македонско-
то население почнало редовно да ги собира 
државните даноци и да ги предава на осман-
лиските власти со цел да го скрие сомнежот 
кај нив и да ја затскрие востаничката орга-

лен дел на буната (југословенски лексико
графски завод, енциклопедија на југославија, 
загреб,1985,стр.549550).
напоредно со македонското кресненско вос
тание од 17 октомври 1878 година кое избув
нало во североисточниот дел од ма ке донија 
и чија основна цел било стихијно да се проши
ри на целата територија на македонија, во за
падниот и во јужниот дел од македонија или 
поточно во пределот на лерин, костур, во
ден, меглен, мариово, прилеп и велес дошло 
до забележително движење на повеќе маке
донски револуционерни чети предводени од 
следниве војводи: диме чакре кој дејствувал 
во прилепскиот крај заедно со неговиот брат 
мијајле, потоа Ѓорѓи лажот, мицко мари
овчето, тоде Бочварчето и други војводи 
(александар  трајановски, „историја на ма
кедонскиот народ“, скопје,2005, стр.288

Реакција на донесените одлуки на големите европски 
сили за време на Берлинскиот конгрес од 1878 година
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низираност кај македонските револу
ционери и војводи. Сите овие илегал
ни форми и облици на дејствување 
на македонските војводи оформи
ле заговор кој сам по себе ги надми
нал природните граници на обична са
мозаштита на македонското населе
ние и индиректно добил бунтовнички 
размери, што преставувало контину
иран процес на солидно организира
на ослободителна востаничка дејност 
и движење. 
Заговорничките кружоци кои деј ству
вале во повеќето југозападни преде
ли на Македонија, а особено во око
лината на Прилеп, Охрид, Битола, Ре
сен, Кичево, Македонски Брод и Де
мир Хисар постепено се централизи
рале и се поврзале во своите бунтов
нички планови  и активности. Матич
ни или подобро елаборирани централ
ни делови на бунтовничките активно
сти биле планинските предели на гра
дот Демир Хисар така што, како што 
погоре напоменавме, неретко оваа 
буна во историографијата се именува 
и како Демирхисарска буна или заго
вор (МАНУ, „Македонија во Источна
та криза 18751881“,Скопје,1978, стр.31).
Во Брсјачката буна биле инволвира
ни повеќе градски и селски автори
тативни личности. Бунтовниците де
лумно ги поддржувал и ги симпатизи
рал и рускиот конзул во Битола, Њага 
(Александар Трајановски, „Историја на 
ма кедонскиот народ“, Скопје, 2005, 
стр. 289).
Заговорниците на бунтовничкото 
движење за кратко време со конти
нуирани воени активности успеале да 
формираат тактички единици на ниво 
на чети со кои се спроведувала вое
на обука за офанзивни и деванзив
ни борбени дејства на ниво на чета. 
Откако ќе се спроведела воената об
ука, следниот чекор кој се спроведу
вал бил единиците, кои потајно биле 
испраќани во планина, да бидат и до
бро логистички потковани но, пред сè, 
добро вооружени.
Сето ова резултирало во текот на 1880 
г. и почетокот на 1881 г. активни те ма
кедонски војводи со своите единици 
постапно и етапно да го исчис тат те
ренот од насилничките и раз бојнички 
османлиски банди кои го тероризира
ле и малтретирале локалното маке
донско население. На тој начин мошне 
се поткренал и духот на македонското 

тола, Ресен, Охрид, 
Кичево, Македонски Брод и Крушево. 
Успешните акции резултирале со тоа 
што османлиската власт за кратко 
време успеала да притвори преку 700 
заговорници (ИНИ, Македонски исто-
риски речник, Скопје,2000, стр. 91). 
Дел од храбрите македонски војводи 
храбро загинале во борбите со осман-
лиската власт, како што е случајот со 
браќата Чакревци од Прилеп. Коста 
Лимончев, Зафир Белчев и Златан 
Бојкикев, битолскиот суд ги осудил 
на 101 година затвор и воедно со на-
редба на битолскиот кадија се преф-
рлени во Подрум Кале во Мала Азија 
(М.В.Веселиновиќ, Брсјачка буна, Бе-
оград, 1905, стр. 34-37), а останатите 
учесници во овој бунт биле затворени 
во битолскиот затвор од каде што по 
неколку години се ослободени. Меѓу 
лицата кои биле затворени во битол-
скиот затвор бил и војводата Мицко 
од Порече кој во битолскиот затвор 
поминал 20 години. 
Она што како главна порака и рези-
ме со себе го носи овој бунт кој во пе-
риодот после завршувањето на ма-
кедонското Кресненско востание во 
Македонија од 1878 г. па до негово-
то задушување кон крајот на месец 
јуни 1881 г. е дека македонското насе-
ление било крајно разочарано од од-
луките на Берлинскиот конгрес (1878 
г.) на кој македонскиот народ барал 
права кои биле предвидени во соглас-
ност со Органскиот статут во Крит 
од 1868 г. Имено, македонскиот пре-
ставник Димитар Робев јасно им сиг-
нализирал на османлиските власти и 
на останатите европски големи сили 
дека Македонија согласно членот 23 и 
одредбата 62 треба да стане независ-
на држава или во крајна линија да до-
бие автономија во рамките на Осман-
лиската Империја.
Ако поткрепа на Разловечкото вос-
тание во Македонија од 20 мај 1876 г. 
било силното напредување на европ-
ските сили во периодот на Источна-
та криза во рамките на европската и 
светската констелација од 1875-1878 г., 
тогаш Кресненското востание, Брсјач-
ката буна и Илинденското востание 
го рефлектираат крајното незадовол-
ство од донесените одлуки на големи-
те европски сили за време на Берлин-
скиот конгрес од 1878 г.

д-р Андреј Илиев
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осМанЛис-
китЕ ВЛасти и 
на останатитЕ 
ЕВропски 
гоЛЕМи 
сиЛи дЕка 
МакЕдонија 
трЕБа 
да станЕ 
нЕзаВисна 
дрЖаВа иЛи 
Во крајна 
Линија 
да доБиЕ 
аВтоноМија 
Во раМки-тЕ 
на осМанЛис-
ката 
иМпЕрија

3. ВојВодата 
МиЦко БиЛ 
ЕдЕн од 
гЛаВнитЕ 
загоВорниЦи 
на Брсјачката 
Буна

4. јанЕ 
сандански, 
диМо хаЏи 
диМоВ 
и тодор 
паниЦа со 
МЛадотурски 
оФиЦЕри

насе ление кое почна
ло да ја поддр жува оваа бунтов
ничко револуционер на организација 
на македонскиот народ, да ги под
држува нејзините воени активности и 
воедно активно да се приклучува во 
нејзините борбени редови и борбени 
акции. активностите претежно се ма
нифестирале со повремени таканаре
чени герилски акции со кои на осман
лиската власт јасно i се давало до 
знаење дека поро бениот и угнетени
от македонски на род сепак, кога му е 
најтешко, има свој личен заштитник на 
кого може сигурно да се потпре. така, 
војводите стефан и кузман петрев
ски мошне ак тивно дејствувале во по
речието, а во нивните бунтовнички ак
тивности биле вклучени дури 36 села 
од околината на поречието.
герилските акции кои повремено би ле 
вршени кон османлиските угнету вачи 
и разбојнички банди, самозаштита
та на месното македонско население 
и перманентната воена активност на 
македонските војводи која  оформила 
своја заговорничка мрежа како еден 
вид на месна народновостаничка 
власт, придонело овој бунт со право 
да биде кренат на повисоко ниво до 
степен на предвостаничка и парами
литантна активност.
поради големата мрежа на заговор
ници и големото пространство што 
во текот на месец април, мај и јуни 
1881 година сеопфатно го зафати
ле, османлиските власти успеале да 
ја парализираат активноста на широ
ката заговорничка мрежа заедно со 
нејзиното тежиште во демирхисар
скиот крај. тактиката која ја користе
ле османлиските власти во целост се 
покажала како успешна. имено отка
ко османлиските власти дознале дека 
централното место преку кое се ко
ординираат сите заговорнички ак
тивности е токму демирхисарскиот 
крај, тие започнале со јака офанзива, 
педа по педа детаљно да ја претре
суваат околината и самиот град де
мирхисар. откако комплетно го завр
шиле претресувањето и апсењето на 
челни ците на заговорничката мрежа 
која била лоцирана во демирхисар, 
продолжиле и понатаму да ги преба
руваат и претресуваат останатите ме
ста во македонија, а најмногу главни
те упоришта во кои била силна заго
ворничката мрежа како: прилеп, Би
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