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Note despre Organizatia
Internă Macedoneană
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Revplutionară

'

(1919-1934)

Organizaţia Revouţionară Internă Macedoneană

(ORIM) a fost, cu siguranţă, cea
dispunând de infrastructuri militare,
cunoscută în Sud-Estul european după primul război mondial până la interzicerea ei
formală în 1934. Adversară ireductibilă a tratatului de pace de la Neuilly (27 noiembrie
1919), ORIM şi-a concentrat toate energiile în apărarea drepturilor la „autodeterminare" a conaţionalilor bulgari din Macedonia vardariană şi Macedonia egeeană. Era
vorba, în esenţă, de obţinerea „autonomiei" acestor teritorii - cu frontiere relative - ca
o etapă spre unirea lor cu Bulgaria, ORIM a susţinut în diverse modalităţi toate mişcările
iredentiste bulgare din această perioadă, care vizau Tracia, Dobrogea, Serbia
meridională şi „ţinuturile occidentale" - astfel văzute de la Sofia, în fapt teritorii din
estul Serbiei cedate în 1919. Prin urmare, ORIM a fost fidelă ideii reconstituirii Bulgariei
de la San Stefano; era o platformă împărtăşită şi de celelalte forţe politice importante,
cu excepţia celor din extrema stângă, dar au diferit metodele de acţiune. Cu rădăcini
la sfârşitul secolului al XIX-iea, când denwnirea includea, alături de Macedonia, şi
regiunea Adrianopol, şi activităţi care au continuat după 1934, ORIM are o istorie
controversată; specialiştii, nu mai puţin oamenii politici sau jurnaliştii, i-au acordat
epitete de o mare diversitate, de la „patriotică" la „teroristă" şi „fascistă".
Ilegală în timpul guvernării agrariene Aleksandăr Stamboliiski (1920-1923),
interzisă de autorii loviturii de stat din mai 1934, ca de altfel toate organizaţiile politice,
calificată drept „antinaţională" de regimul comunist, ORIM a fost reconstituită ca o
mişcare cultural-patriotică la începutul anului 1990. Treptat s-a implicat în viaţa politică.
Fără a intra în detalii, să amintim că ORIM a susţinut candidatura actualului şef al
statului, Petăr Stoianov, la alegerile prezidenţiale din octombrie-noiembrie 1996, a
fost foarte activă în timpul evenimentelor de stradă din ianuarie 1997 în sensul susţinerii
procesului democratic, a devenit membră a coaliţiei electorale Forţele Democratice
Unite (FDU), având drept pivot Uniunea Fortelor Democratice (FDU), care a câstigat
alegerile generale anticipate din aprilie 1'997. Începând din mai 1997, su'stine
parlamentar şi pe plan local guvernul de centru-dreapta condus de Ivan Kostov, fără a
avea reprezentanti la nivel ministerial.
În ianuarie 1999, relaţiile dintre ORIM şi cabinet au înregistrat un moment relativ
tensionat. Cauza? La 19 decembrie 1998, Parlamentul a adoptat noua Lege a împărţirii
administrativ-teritoriale a ţării în 28 de regiuni („oblasti"), fiecare urmând a fi condusă
de un administrator („upravitel"); prerogativa numirii administratorilor aparţine
mai

puternică organizaţie politică naţionalistă,
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guvernului. Lista definitivă a cuprins 24 de persoane desemnate de UFD şi 4 propuse
de aliaţii din FDU (2 - Uniunea Agrariană - gruparea Anastasia Mozer, 1 - Partidul
Democratic al lui Stefan Savov, 1- Uniunea Agrariană- gruparea Petko Iliev). Ultimul
partener notabil ~l UFD, şi anume ORIM, nu a primit nici un post de administrator.
Negocierile dintre Krasimir Karakacanov, liderul ORIM, şi Ekaterina Mihailova, şefa
grupului parlamentar UFD, au eşuat; ORIM a solicitat exclusiv un singur post, cel din
Blagoevgrad (Macedonia Pirină), dar i s-au oferit două de administrator adjunct la
Sofia şi Plevna. Nu a fost găsită o formulă de compromis. Intransigenţa UFD a fost
calificată de unii anal~ti politici drept o „greşeală'', conturându-se perspectiva ca la
alegerile locale din acest an ORIM să candideze pe liste proprii 1 . Nu cuno~tem încă
reacţia ORIM faţă de acordurile bulgaro-macedonene de la Sofia (22 februarie 1999),
semnate, în sf~it, după soluţionarea deja celebrului „litigiu lingvistic" - ,,recuno~terea
limbii macedonene". Până acum, ORIM a fost cel mai redutabil adversar al acestui
gest politic2 •
Am insistat asupra acestor detalii pentru că actuala ORIM se revendică plenar de la
ORIM „autonomistă" din anii 1919-1934, de la linia ilustrată de lideri precum Todor
Aleksandrov (1919-1924) şi Ivan Mihailov (1928-1934), nu însă şi cea reprezentată
de generalul Aleksandăr Protogherov, şef al organizaţiei între anii 1924-1928; acesta
este considerat autor moral al asasinării lui Alexandrov, motiv pentru care a fost ucis
din ordinul seccesorului său, Mihailov.
Nu vom reveni asupra istoriei ORIM de după prima conflagraţie mondială, schiţată
într-o comunicare publică din urmă cu câţiva ani, ulterior publicată, şi în care accentul
cădea pe misterioasele împrejurări ale morţii lui Todor Aleksandrov3 . A văzut lumina
tiparului şi un alt studiu intitulat «Interesul naţional» în Bulgaria actuală: politică şi
istoriografie", care acoperă şi problemele legate de istoria ORIM, informaţiile fiind la
nivelul anului 19964 • Intenţia noastră este de a completa cu noi date imaginea despre
percepţia actuală a rolului acestei temute organizaţii, ale cărei .acţiuni armate şi
complicităţi au făcut sute de victime, în mare parte bulgari, cu poziţii şi filiaţii politice
variate, să-l menţionăm doar pe Stamboliiski, dar şi străini de marcă precum regele
Alexandru al Iugoslaviei.
Reconsiderarea rolului ORIM în viaţa societăţii bulgare din deceniile interbelice
este o preocupare importantă a istoricilor din ţara vecină. Personalităţi ştiinţifice de
prestigiu se apleacă asupra acestei probleme, şi eforturile, inclusiv financiare, nu sunt
deloc neglijabile. Principalul nucleu, nu singurul, îl constituie Institutul Ştiiţific Macedonean (ISM) (Makedonski Nauten Institut) - director Prof. Dimităr Goţev -, găzduit
chiar în clădirea sediului central al ORIM din Sofia. Acesta a fost fondat la 20 decembrie
1923, deci la câteva luni după lovitura de stat, care a înlăturat violent, şi cu sprijinul
ORIM, guvernul agrarian - adversar declarat al cauzei macedonene şi partizan al
normalizării relatiilor cu Iugoslavia -, a fost închis în 1947 si restabilit la 5 mai 1990.
În studiul me~tionat mai sus ne-am referit la câteva cole~tii de izvoare si sinteze de
amploare lansate de ISM după reluarea activităţii, la nurneroas'ele monografli şi reeditări
publicate sub egida sa până în 1996, la periodicul trimestrial „Makedonski Pregled"
(redactor şef- Dimităr Goţev, redactor şef adjunct- Veselin Traikov), care se bucură
de colaborări prestigioase.
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O realizare de exceptie a fost găsirea mijloacelor financiare pentru publicarea în
Bulgaria, în anul 1998, ~ celor 4 volume masive ale ,,Amintirilor" lui Ivan Mihailov.
Apelurile la donaţii făcute în hebdomadarul „Makedonija" au avut ecou în ţară şi în
rândurile emigraţiei bulgare. Citată cu totul episodic şi numai de personalităţi autorizate
în timpul regimului comunist, lucrarea autobiografică a liderului ORil\11 a fost publicată,
în limba bulgară, în exil: val.I, „Tinereţi", în 1958, la Selci Umbro-Italia (180 p.); voi.
al Ii-lea, „Lupta de eliberare, 1919-1924", în 1965, la Louvain-Belgia (826 p.); voi. al
Iii-lea, „Lupta de eliberare, 1924-1934", în 1967, tot la Louvain (1029 p.); voi. al
IV-iea, „Lupta de eliberare, 1924-1934"(continuare), în 1973, la Indianapolis - SUA
(987 p. + 5 p. anexe). Începând cu voi. al Ii-lea, autorul a publicat lista susţinătorilor
tipăririi, în mare majoritate emigranţi bulgaro-macedoneni şi asociaţii ale acestora
din'SUA, Canada şi Belgia; sunt înregistrate sume de la 1 la 1.500 dolari la voi. al
Ii-lea, 2-5.000 la voi. al Iii-lea., 2-2.500 la ultimul volum.
Republicată în ediţie foto de „Makedonija Press'', lucrarea a fost însoţită de scurte
comentarii privind semnificaţia evenimentului şi personalitatea autorului. Primele două
volume, editate într-un singur tom, au benefieiat de o prezentare, „Ivan Mihailov şi
amintirile lui", semnată Zoja Andonova, redactor şef al editurii, şi de un „Cuvânt
înainte" al lui Stoian G. Boiadjiev, presedinte de onoare al ORil\115 ; Krasimir Karakacanov,
preşedintele executiv al organizaţi~i, a onorat volumul al Iii-lea cu un text intitulat,
„Ivan Mihailov şi opera sa"6 ; în ultimul volum, Dirnităr Goţev, directorul ISM, s-a
referit la „ <Amintirile> documentare ale lui Ivan Mihailov şi permanenta lor
importanţă pentru istoria modernă a bulgarilor''7 .După exemplul ediţiei iniţiale, fiecare
volum retipărit are o listă de donatori cu persane şi instituţii nu numai din Bulgaria, ci
şi din Macedonia, Belgia, Germania, Ucraina, Italia, Elveţia, Suedia.
Nu vom analiza aici valoarea ,,Amintirilor" lui Mihailov, dar liniile de mai sus oferă
câteva repere pentru înţelegerea semnificaţiilor acestui eveniment editorial şi receptării
lui de către istorici şi opinia publică din Bulgaria. Pentru acest din urmă aspect şi în
general în raport cu istoria ORIM este simptomatică publicarea în 1997 a unui volum
intitulat „Cei 100 de bulgari cei mai influenţi din istoria noastră", semnat de bine
cunoscutul Prof. Andrei Pantev de la Universitatea „Kliment Ohridski" din Sofia, în
colaborare cu Borislav Gavrilov8 . Lucrarea conţine micro-biografiile unor personalităţi
din domenii diverse, de la Hanul Asparuh (cca. 644 - cca. 701) până la Vanghelija
Sureeva (Lelja Vanga) (1911-1996), celebra „ghicitoare". Potrivit autorilor, distribuţia
este următoarea: oameni politici şi de stat- 31, lideri religioşi - 14, luptători pentru
eliberare naţională- 14, educatori- 12, scriitori şi poeţi- 11, savanţi- 7, econom~ti,
bancheri, finantisti - 4, militari - 3, căntăreti si muzicieni - 3, plasticieni - 3, artisti 1, sportivi - l. 'î~ ceea ce priveşte epocile 'rr{ care au trăit personalităţile, conf~rm
aceloraşi surse, în timpul primului ţarat bulgar (681-1018) s-au ilustrat 10, dominaţiei
bizantine şi al celui de al doilea ţarat bulgar (1018-1396) - 7, stăpânirii otomane
(1396-1878) - 22, celui de al treilea stat bulgar (1878-1946) - 56, Republicii Bulgaria
(din 1946) -11 9 .
Să observăm că dintre liderii ORIM au fost selectati Todor Aleksandrov si Ivan
Mihailov, dar au corespuns criteriilor şi alte personalităţi conteQ'lporane cu c~i doi,
ţarii Ferdinand şi Boris al Iii-lea, prim-miniştrii precum Vasil Radoslavov, Alexandăr
Stamboliiski, Alexandăr Tankov, Andrei Liapcev, Aleksandăr Malinov, dar si militanti
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socialişti şi comunişti recunoscuţi

precum Dimităr Blagoev şi Gheorghi Dimitrov.
din rândurile consacrate autorului ,,Amintirilor": „Rolul lui Vance Mihailov în
calitate de conducător al ORIM aşteaptă încă o evaluare deplină, dar în orice caz el a
fost uriaş" 1 0 . Să adăugăm că autorii proiectează un volum care să cuprindă pe următorii
o sută de bulgari „cei mai influenţi". Pe o listă test de numai 48 de nume propuse
figurează şi celălalt lider al ORIM, generalul Aleksandăr Protogherov, dar şi alţi temuţi
militari, de la generalul Mihail Savov, autorul celebrului ordin de atac surpriză, care a
declanşat al doilea război balcanic, la generalii Ivan Vălkov şi Rafo Petrov, care au
controlat ani de zile, în primul deceniu interbelic, forţele armate şi de poliţie, având
legături strânse cu ORIM 1 1 •
Indiferent de preocupările pentru echidistanţă şi intenţia echilibrului în abordarea
· celor 13 secole de istorie, autorii nu au omis din selecţia operată - ne referim la
volumul deja publicat - nici un nume important legat de istoria ORIM din
anii1919-1934.
Dacă retipărirea ,,Amintirilor" lui Mihailov a fost un moment de vârf în acţiunea de
valorificare a operei sale, a continuat si efonul d~ repunere în circulatie si a altor
scrieri de mai mici dimensiuni. După ~legerea de „Opere alese" din 199:3i 2 , tot în
1998 a fost publicată lucrarea din exil „Pe drumul spinos al activitătii eliberatoare
macedonene" 1 3 • În „Cuvânt înainte", editorii nu ezită să afirme ,Jn creatia sa, el (Ivanov
Mihailov) a fost vrăjit de titanii rev~lutiei nationale bulgare - Otet Paisie, Gheorghi
Rakovski, Liuben Karavelov, Vasil Levisk:Î, Hrist~ Botev, Goţe Delcev, Dame Gruev, Todor
Aleksandrov, fără să îndrăznească să se compare cu ei, dar totdeauna fiind egal în cele
făcute de ei. Si iată că la numai câtiva ani după moartea sa, cutezăm să-l includem în
această serie ~emuritoare ca o cu~e în revoluţia naţională bulgară din secolul XX" 1 4 •
Din lucrările publicate recent sub egida ISM, atragem atenţia asupra amplei
monografii, „Contributie la istoria Organizatiei Revolutionare Secrete a Tineretului
Macedonean'', semnată de Kosta Tărnu5ano~ 15 , unul d~tre fondatorii si militantii ei
de frunte, care utilizează, în afară de propriile amintiri, surse foarte dtverse pe~tru
cunoaşterea rezervorului de cadre ale ORIM. Remarcăm, de asemenea, vasta lucrare
a lui Gheorghi Daskalov, „Bulgarii din Macedonia egeeană. Mit sau realitate. Cercetare
istorico-demografică (1900-1990)'', publicată în 1996, cu instructiv~ anexe statistice
şi toponimice 1 6 • Lectura ei oferă repere pentru înţelegerea specificului activităţilor
ORIM în teritoriile aflate în frontierele Greciei după 1919 şi nu mai puţin pentru o
comparaţie cu concluziile istoriografiei elene privitoare la relaţiile dintre Atena şi Sofia
şi evoluţiile din Macedonia.
După cum am menţionat, există şi alte nuclee de cercetare a problemei macedonene.
Cunoscut pentru mai vechile sale preocupări în domeniu 1 7, Kostadin Palefotski- acum
la Institutul de balcanistică- a reluat după 1990 cercetările, publicând două monografii
despre mişcarea de eliberare macedoneană, prima în 1993, perioada 1918-192418 , a
doua, din 1998, perioada 1924-19341 9 • Cea mai mare parte a analizei este consacrată
activităţilor ORIM şi autorul utilizează din plin informaţiile oferite de ,,Amintirile" lui
Ivan Mihailov.
Ne-au reţinut atenţia şi câteva studii recente publicate în „Makedonski Pregled".
De pildă, Aleksandăr Grebenarov a tipărit câteva „Note ale membrilor CC al ORIM
privind Institutul Ştiinţfic Macedonean în anul 1927"20 . Ele sunt semnate de Ivan
Reţinem
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Mihailov (2), Gheorghi Pophristov (1) şi Aleksandăr l>rotogherov (1) şi pun în lumină,
pe de o parte, faptul că ideea fondării ISM a aparţinut conducerii ORIM, îndeosebi lui
Todor Aleksandrov, iar pe de altă parte, că Ivan Mihailov a conceput un întreg program
de lucru pentru ISM, cu recomandări concrete privind direcţiile de cercetare,
achiziţionarea de materiale documentare, formarea cadrelor şi chiar interpretarea
unor fapte trecute.
Un alt studiu, semnat de Dimităr Tiulekov, se intitulează „Ivan Mihailov si ORIM în
districtul Petric, 1922-1934 (încercare de psihografie)"2 1 ; autorul se străduie ~ă schiteze
câteva trăsături specifice ale omului, ales în 1925 (la nici 29 de ani) membru al CC al
ORIM, răspunzând direct de activităţile din Macedonia Pirină. Puternica lui
personalitate si-a pus pecetea pe multe din actiunile ordonate, de la traficul ilegal de
opium până l~ suprimarea fizică a unor adver;ari incomozi. În sfârsit, Tofo Biljarski a
publicat două scurte note autobibliografice din 15 noiembrie 1927,şi 9'august 1938 şi
file dintr-un jwnal - scris telegrafic - din anii 1929-19302 2 , toate inedite, aparţinând
lui Ivan Mihailov, în care întâlnim multe nume conspirative şi detalii privind contacte
şi canale de legătură, greu de aflat pe altă cale.
Nu putem încheia această succintă trecere în revistă a istoriografiei bulgare recente
privind ORIM fără a semnala un aspect interesant, în fapt o altă faţetă a problemei:
lipsa de receptivitate a unui contemporan, cu o anumită poziţie, faţă de ORIM şi rolul
ei în viaţa societăţii bulgare. Este vorba de Colonelul Ştefan Savov Nedev; născut în
1897, participant la luptele de pe frontul macedonean din 1918, intră în Liga Militară
secretă (1919) după demobilizarea care a urmat înfrângerii, si devine în scurt timp
unul din cei trei secretari organizatorici, răspunzând de strucUmle si activitătile Ligii
'
'
din Bulgaria meridională. Aflat în intimitatea ofiţerilor superiori cu influenţă după
lovitura de stat din mai 1934, a fost nwnit în martie 1935 redactor şef al publicaţiilor
militare centrale, a predat un timp la catedra de istorie şi tactică militară de la Academia
de Război, iar în perioada iunie 1938 - martie 1941 a fost atasat militar la Legatia
Bulgariei din Bucuresti. În mai 1934 devine sef al Directiei de informatii din Statul
Major General al arm~tei bulgare, iar în iunie i 944 a fost tnrnis la Skopje În calitate de
comandant al Diviziei a 14-a de infanterie. Arestat la 18 noiembrie 1944, este
condamnat la moarte prin împuşcare de aşa-numitul Tribunal al Poporului (15 martie
1945). Sub presiunea reprezentanţilor sovietici şi în pofida opoziţiei premierului Kimon
Gheorghiev a fost eliberat la 25 decembrie 1946.
În 1997, Metodi Hristov a editat volumul lui Stefan Nedev, intitulat „Iluzii răpite.
Amintiri, trăiri, aprecieri" 2 3 • Frapează faptul că' în cele cca. 50 de pagini dedicate
amintirilor din anii 1919-1934, referirile la ORIM, practic, lipsesc. Este posibil ca autorul
să se fi identificat cu poziţia adversarilor ORIM, la putere în Bulgaria după 1934.

***
În loc de concluzii, câteva delimitări:
1. În condiţiile tranziţiei la democraţie şi pluralism, în Bulgaria, ca şi în alte state
foste comuniste, au reapărut pe eşichierul politic unele forţe şi organizaţii cu tradiţii,
cu o istorie, care fie că şi-au încetat sau le-a fost interzisă activitatea legală în perioada
interbelică, fie în ajunul „sovietizării" complete a ţării. ORIM „autonomistă" a fost
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scoasă în afara legii si structurile ei militare dizolvate în 1934 de autorii loviturii de
stat .,... cercul politic ;,zveno" şi „Liga Militară". Între raţiunile acestei decizii: noua
orientare de politică externă vizând apropierea de Iugoslavia şi Franţa, adversare
ireductibile ale ORIM. Un detaliu: generalul Protogherov, ucis din ordinul lui Mihailov
(1928), a fost Mare Maestru al Lojii Masonice din Bulgaria, iar cabinetul construit la
19 mai 1934 de Colonelul Kimon Gheorghiev a fost calificat drept „zvenaro-mason"2 4 .
Restabilită în 1990, ORIM şi-a adăugat la titulatură numele de Uniunea Societăţilor
Macedonene şi a proclamat că se revendică de la tradiţia ilustrată de Aleksandrov şi
Mihailov.
2. În noul context politic intern, ORIM a inspirat şi susţinut un amplu program de
reabilitare a tradiţiilor luptelor pentru cauza macedoneană; ISM este un centru important de coordonare a preocupărilor în acest domeniu.
3. Istoria ORIM a atras şi atenţia unor specialişti cunoscuţi din centre universitare
şi academice din Sofia, dar şi din provincie, cu deosebire din Blagoevgrad.
4. Este încă foarte dificilă reevaluarea critică autentică a locului şi rolului ORIM în
societatea bulgară interbelică; în linii mari, percepţia opiniei publice bulgare actuale
este eminamente pozitivă, manifestându-se şi tendinţe de „idealizare" a unor personalităţi; contribuţiile unor istorici de prestigiu stimulează acest curent.
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Vezi: „Sega", Sofia, godina II, tir. 23 (381), 29 ianuarie 1999, p.2.
Memorandum na Makedonski Naucen Institut - Sofia văv vrăzka s vzaimootnosenijata mezdu R. Bălgarija i R. Makedonia (po povod na ezikovija spor),
Sofia, 1997, 24 p.
Constantin Iordan, Nationalism, communism, terorism în Balcani: Organizatia
Revolutionară Internă Macedoneană si sfirsitul lui Todor Aleksandrov (1924),
în „Sud:Estul şi contextul european. Buietin".'Bucureşti, V, 1996, p. 33-42.
In loc.cit, IX.
Ivan Mihailov, Spomeni. Fototipno izdanie. Zoja Andonova, „Ivan Mihailov i negovite
spomeni" (p. III-IV), Stojan G. Boiadjiev, „Predgovor"(p. V-VIII). T. I - Mladini, t. II
- Osvoboditelna borba, 1919-1924 g., Sofia, „Makedonija Press'',/1998/,180 p.
+ 826 p.
Ibidem. Krasimir Karakaceanov, „tvan Mihailov i negovoto delo" (p. III-VI). T. III Osvoboditelna borba, 1924-1934 g., Sofia, „Makedonija Pres",/1998/, 1029 p.
Ibidem. DimitărGoţev, ,,Dokumentalnite <Spomeni>na Ivan Mihailov s neprehodno
znacenie v novata istorija na bălgarite"(p. III-X). T.IV - Osvoboditelna borba,
1924-1934 g. (prodălzenie), Sofia„,Makedonija Pres" ,/1998/, 987 p. + 5 p. anexe.
Andrej Pantev, Borislav Gavrilov, 100-te naj-vlijatelni bălgari v nabta istorija
săs 121 iljustracii, Sofia, Izdatelstvo „Reporter'', 1997, 328 p.
Ibidem, p. 321.
Ibidem, p. 171.
Ibidem, p. 322.
Ivan Mihailov, Izbrani proizvedenija (Vătresna Makedonska Revolucionna
Organizacija, Makedonija - Svejcarija na Balkanite, Ubijstvoto na Todor
Aleksandrov, Statii i intervjuta). Săstaviteli: Krăstju Gherghinov, Ţofo Biljarski,
Sofia, Voennoizdatelski Kompleks „Sv. Gheorghi Pobedonosec" Universitetsko
Izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski", 1993, 494 p.
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Idem, Po trănlivija păt na makedonskoto osvoboditelno delo. Predgovor: Kră~tju
Gherghinov, Tofo Biljarski, Sofia, Izdatelsvo „Znanie" EOOD, 1998, 155 p.
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Kosta Tărnufanov, Prions kăm istorijata na Makedonskata Mladizka Tajna
Revol~cionna Organizacija. Redaktor: Prof. Dr. Veli$ko Gheorghiev, Sofia,
•
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