
Под притисок на така изразеното европско јавно мнение, но и 
да би се запазило статусквото во Турција, Австрија и Русија, во согласност 
со другите велики сили, во австриското градче Мирцштег, изработиле 
проект за реформи во Македонија, icon беа спроведени веднаш по завршу- 
вањето на Илинденското востание. Овие реформи, познати како мирц- 
штегски, се изразуваа во именување на главен инспектор Турчин — Хилми- 
паша — за губернатор на Македонија, со двајда дивилни агента, еден 
од Русија — Демерик и еден од Австрија — Милер. Италјанскиот генерал 
Дидордис бил именуван за заповедник на жандармеријата, а како по- 
мошници му биле доделени европски офицери, контролори, инспектори 
и организатори на жандармеријата. Овие офицери биле распоредени 
во сите три вилаета: Скопскиот сандак е доверен на австриски офицери, 
Битолскиот — на италиански, Солунскиот — на руски, Серскиот — на 
француски, Драмскиот — на англиски, а на германски офицери им е 
доверена жандармериската школа во Солун.

Вистинската цел на овие изразито полијативни реформи била да 
се залаже светското општествено мнение и да се парализира револуцио- 
нерното движење во Македонија.

❖
и* ^

Илинденското востание — овој најкрупен настан во летописот на 
борбите на македонскиот народ за урнуванье на султанскиот апсолутизам 
и беговскиот феудализам и за создавање на своја слободна, демократски 
уредена национална држава — претставуваше за македонскиот народ 
големо искуство и голема поука. Сето она што се збидна, пред и во во- 
станието и неизбежноста на поразот, му помогна на македонскиот народ 
да го сфати својот единствен револуционерен самостоен пат — со свои 
сили да го извојува своето ослободување, да сфати дека сојузници и 
помагачи во неговата борба можат да бидат само оние народи и оние 
општествени сили што ja прифаќаат таа негова борба за ослободување 
на една посебна националност, како борба за негов слободен и независен 
живот.

Токму тоа искуство и токму таа поука беа еден од најважните 
факторхх кои, во годините на општојугословенската народна револуција, 
придонесоа Македондите да ги согледаат своите вистински сојузници, 
— југословенските народи, а во Комунистичката партија на Југославија — 
својот вистински предводник кон патот за реализирање и надраснување 
на она што го постигна Крушовската Народна Република во време на 
Илинденското востание,



Хрисшо Андонов-Полјански

ОДГЛАСОТ НА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО АМЕРИКА
И ЕВРОПА

ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ наиде на мошне впечатлив 
одглас сред меѓународната јавност. Ослободителката борба на Маке- 
донцйте беше дочекана со йзразйти симпатий й солидарност. Епйчната 
борба на Македонцйте во 1903 година, чиј врвен израз беше Илинденското 
востание, беше прогласена за „македонска година” . Тоа беше настан од 
прворазредно значење. За неговото актуелизирање првйн се ангажира 
печатот — регулаторот на општественото мислење. Непосредно преку 
пресата се раширйл меѓу општественото мислење йнтересот за македон- 
скйте йлинденски настани, за херојската епнка на македонскиот народ. 
Сето тоа придонесе да се создаде меѓу јавноста предуслов за посредно 
ангажирање во полза на македонските работа. Како резултат на тоа се 
појавиле „македонски комитета” и „здруженија”, кой ja ширеле й ja 
пропагйрале борбата на Македонцйте. Како йовйсока форма на тој 
хуманитарен ангажман претставувале митйнзите, организйрани во полза 
на Македонцйте, а потем и специјалните „помошни комитета” йлй  ко- 
мйсйи, кой собирале и делеле помоги на настраданите од востанйето.

Бранот на симпатий й солидарност за македонската йлинденска 
борба се рашйрил насекаде во Америка й Европа. Главните иниција- 
тори на таа промакедонска акција й манифестанта биле напредните 
круговй од либералната јавност, научните и културните дејци, лидерите 
на работнйчките и соцнјалистачките партий и организациите од хумани
тарен характер.

Во зависност од степенот на заинтересйраноста по македонските 
работа различен бил й волуменот на промакедонската активност и мани
фестанта во односните земји. Затоа й ние се задржуваме само на оние, 
земји во Америка й Европа во кой одгласот имал понзразит облик. Имено, 
во нашава работа се осврнуваме на одгласот на Илинденското востание 
во Америка (САД) й во следниве европскй земји: Велика Британија, 
Франција, Италија, Русија, како и во Швајцарија, Полска, Чешка и 
Бугарија.
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ί.

ОДГЛАСОТ за македонските илинденски настани го премйнал 
Океанот. Најмногу се раширил во Соедйнетйте Американски Држави. 
Во полза на Македонците се заложил еден дел од општественото мислегье. 
Според можностйте била развиена разнострана пропагаторска промаке- 
донска активност.

1 .
Кон крајот на XIX и почетокот на XX век во САД се утврдил 

монополистичкйот капйтализам и започнал да се шири агресивниот 
ймперйализам. На надворешно-политички план политиката на САД 
била свртена кон утврдување на своите интереси и сфери на влијание 
на американскиот континент и на Пацифйкот. Затоа САД, во ова време, 
не преземале некаков ангажман на европскйот континент. Прочуената 
Монроова доктрина и принцйпот на „сјајна изолација” се спроведувала 
во разгледување на европските прашања. Оттука произлегувал и не 
толку ангажйранйот однос на амерйканската дипломатија во однос на 
настаните во Македонија, ако од тоа се исклучй моментот околу грабну- 
вавьето на Мйс Стон. Интересот на амерйканската дипломатија се све- 
дувал само на следење на востанието, кое нашло израз во дипломатската 
кореспонденција. Меѓутоа, меѓу извесни круговй на амерйканската јав- 
ност започнало да се инсистира за поголем ангажман на Стејт Департ- 
мантот во македонските работи. Така, некой членови на Конгресот во 
поднесените интерпрелацйй йнсистирале за замешување на владата за 
решававье на ситуацијата во „Болнйот на Босфорот” предизвикана од 
македонската криза. На тоа йнсистирале и повеќе илјади Македонии 
во една петиција, која по востанието ja испратиле до Стејт Департ- 
ментот.1) 2.

Наспроти неангажманот на амерйканската администрации или 
на задржување само на релацијата на дйпломатска заинтересираност, 
за работите во Македонија, впечатлив интерес пројавил дел од амери- 
канската јавност.

Голем придонес за раширување на интересот за Македонија меѓу 
амерйканската јавност дале американските протестански мисйонери, кои 
уште во XIX век ja развивале својата мисија во македонската земја. 
Тйе, по своето враќање во САД говоре ле и пишу вале за положбата 
во Македонија.

Најголем удел во ширењето на македонската ослободителна 
борба ймала мисионерката Мис Елена Стон, која, по своето ослободу- 
вщье од Македонија и по враќањето во САД, развила широка агитација 
за македонското ослободйтелно дело. Таа станала ревносна заштйт-

г) Slovenski Narod 5. VII. 1904, 2.
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ничка на македонската ревокуцйонерна кауза. Низ Америка одржала 
ред предавања, митинзи и конференции, на кои ги изнела свойте впеча- 
тоцй од Македонија, со симпатий говорела за македонската ослобо- 
дителна борба, за нејзините цели и задачи, за раководителите на Внат- 
решната Организација.

За зголемување на интересот кон Македонија прйдонеле и маке- 
донските емигранти кой, пред, во време и по Илинден, емйгрирале 
во САД, Тие развйле широка активност за популаризација на македон- 
ското ослободително дело. Преку свойте печатни органи, како и преку 
другй публикации, тие му ja претставиле на Американецот вистинската 
слика за положбата на Македонците, за нивната борба за слобода. 
Повеќето од нив, согласно на повикот на Внатрешната Организација 
до Македонците во странство за враќање во татковината и за активирање 
во востаничкйте редовй, се оѕвале на тој повйк и се вратиле во Маке- 
донија. Според едно соопштение, Македонците во Чикаго формирале 
еден доброволечки полк и се вратиле во Македонија.2)

3.

Голема улога во ширењето на вистината за македонските работи 
одиграл американскиот печат. Секојдневниот печат во време на Илин- 
денското востание донесувал подробни йзвештай и соопштенија за 
текот на настаните, за судрувањата на македонските востаници со тур- 
ската војска. Големите уреди на печатот и агенциите имале во Маке
донка свой постојани или специјални кореспонденти и йзвестувачи. 
Особено со голем интерес било следено пишувањето на познатите до- 
писници: Мур од „Њујоршка Трибуна” (The New York Tribune) и на 
Линч, д о п й с н й к  на повеќе американски офйциози. Линч во време на во- 
станието ja обиколувал Македонија и за состојбата испратил на свойте 
веснйци повеќе автентичнй йзвештай.3)

Печатот придонел мошне многу за да се запознае американскиот 
народ со вистинската состојба во Македонија во време на востанието. 
Опйшаните сцени во печатот за борбйте на Македонците, за страдањето 
на народот, прйдонеле еден дел од американската јавност да се зайнте- 
ресйра за ситуацијата во Македонија и да преземе инициатива за кон
кретно организационо оформување на промакедонското движење.

4.

По примерот на некой европски метрополи и во САД биле фор- 
мирани специјални „македонски комитети”, кой раководеле со маке- 
донофилското движење, Особено биле активни комитетите во поголе- 
мите северноамерикански градовй. Така, во септември 1903 година ма
кедонски комитети биле основани во Њујорк и во Филаделфија. Во овие

2) Obzor 12. IX. 1903.
3) Странскиот печат за Илпнденското востайне. Скопје 1953, III.
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комитета влегувале истакнати американски општествени й културни 
дејди. За да ja актйвираат својата дејност двата комитета испратиле 
заеднйчки Апел до амерйканскйот народ, во кој ja истакнале борбата 
на Македондите и страдањата непосредно по востанието. Апелот носи 
наслов: „Крик од Македонија” (The Cry from Macedonia). Во него меѓу 
другото се вели:

„ Од болките и бедноста резултираше востанието во Македошја. Тоа беше 
крајност. Четириесет илјади Македонии беа принудени да избегаат во Бугарија. По 
извесно време во Македонии останаа бездомници. Нивните добици и посеви се уни- 
штени, гладот и студот беа смртоносни за нив. Секој од блиските роднини сакаше да 
помогне во состојбата, што надвлада во нивната несреќна земја. Во последните две 
години и повеќе активната агитадија на македонските револуционери беше да се дигаат 
на востание, да се оддели македонскиот народ од обидот на турските власти да ja 
задушат револуцијата, да ги совладат летите. Од правата и нанесените неправди на 
Македондите ни се наметнува cera прашањето за помош на тие сродни човечки су- 
штества и сродни христијани, на невините жени и деда, што умираат по стотици и ќе 
умираат по илјадници, повеќето болни, ако не се христијаните од Европа и христијаните 
од Америка, кои о дат да ги спасат” .

Апелот од комитетот во Њујорк го потпйшале:

Сет Лоу, X. Ц. Поттер, бискупот Едуард С. Андреус, Ц. Ц. Криген, Хенри 
О. Двајт, Чарлс X. Паркурст, Џон П. Петерс, Хајес Вард, Давид Ј. Буррели, Росс Стеа- 
ренсон, Морис К. Џесап, Роберт С. Макартур, Џон С. Кенеди, Гео В. Викерсам, Е. П. 
Беелер.

Од комитетот во Филаделфија апелот го потпйшале:
О. В. Витакер, A. Макеј—Смит, бискупот Цирус Д. Фосс, Флојд В. Томкинс, 

Чарлс Вуд, Кер Бојс Тупер, Мервин Ј. Екелс, Џемс Грауфорд, Талкот Виљемс, Џон 
Ванејмекер, Џон X. Конверсе, Луис X. Реднер, Рудолф Блакенбург, Френк; Карсон4).

Во ноемврй 1903 година македонски комитет бил формйран й 
во Бостон. Претседател на комитетот бил самиот градски гувернер. 
Комитетот презел акпија за собйрагье помош за Македондите.

Интересот за Македонија толку пораснал во Америка, што й 
Панамериканската конференција на бискупйте, што се одржала во ок- 
томврй 1903 година во Вашингтон, се искажале за ситуадијата во Маке
донка. На конферендијата присуствувале делегата од САД, Неточна 
Индија, Канада и од другй американски подрачја. На конференцијата 
била донесена резолуција по македонското прашање. Во резолуцијата 
меѓу другото се вели:

„ . . .  Ние сакаме да помогнеме со јасна надеж дека морадното влијание на 
Владата од оваа голема Република ќе биде во можност да ги отфрли тешкотиите при 
одобруватьето на такви реформи, што ќе бидат во можност да му ja дадат на македон
скиот народ заштитата на правото против неправдата и ропството. . ,”5).

4) С. Stephanove, The Bulgarians and Anglo-Saxondom, Bern 1919, 323—324, 
X. Андонов-Полјански, И Новиот свет проговори, Разгледи II/5 (1955), 8—9; X. Андо- 
нов-Полјански, За некой одгласи на Илинденското востание во САД, Македонија 
1/4 (1953), 5.

5) С. Stephanove, Op. cit., 324—325.
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Симпатизерите на македонската кауза во САД биле актйвнй 
й надвор од Новиот свет. Така, на еден состанок на приврзениците на 
Идејата за пасификација на Балканот, што се одржал во Парйз во октом- 
врй 1903 годйна, прйсуствувале и познатй личности од САД. На тој 
состанок и делегатите од САД се заложйле за преземање на народно 
двйжегье й акција во Парламентйте, за да се преземе побрза интер- 
венција на Силите во работите на Македонија.6)

5.
Дејноста на македонските комитети во САД прйдонесла да се 

развйе помошна акција во полза на настраданйте Македондй во време 
на Илйнденското востание. За зголемување на помошната акција моптне 
многу помогнале амерйканскйте протестанскй миснонерй й американ- 
скйте кореспонденти, кой верно ja оцртувале состојбата на Македонцйте 
и апелирале за помоги.7) Особена голема улога одйграл й амершсанскиот 
„Црвен крст.”

Низ цела Америка македонските комитета организирале помошна 
акција во полза на Македонцйте. Како резултат на тоа биле собрани 
знатнй паричнй средства, облека й медикаментй. Собраната помош, 
добиена од претставнйцйте на македонските комитета, од протестанските 
мйсйонерй й од претставнйцйте на „Црвениот крст”, се йспракала во 
Македонија й таму се распределувала на настраданото од востанието 
население.

Во ресенската околија околу распределбата на помошта се грижел 
американскйот мйсионер од Солун — Е. Б. Хаскел. Toj делел храна й 
облека по селата. Во Бйтола й Бйтолско со распределбата на помошта 
раководел Л. Бонд од американската мисија во Македонија. Во Бйтола 
била отворена й болница, во која работеле амерйканскйте мйсйонерй. 
Во истйот град било отворено складйште за храна, облека и санйтетски 
материјал. За овој материјал биле потрошенй, од амерйканската помош, 
2.422 англйски фунта стерлинзи.8)

Во декемврй 1903 година во Македонија прйстйгнала Мис Клара 
Бартон, претседателка на американскйот „Црвен крст” . Таа ги рас
пределила собраните приноси. Помошта се делела во Бйтолско и Кос- 
турско.9)

Во йсто време й во текот на 1904 година, низ Македонија крста- 
реле повеќе американски државјани кои, како претставницй на добро- 
творните организации или самоиницијативно, делеле помош на настра
данйте во Македонија. Во едко соопштение се вели дека:

„По земјата шетаат многу странци, кои на бедното население му делат помош. 
Пред неколку дена во Бйтола биле некой Американци, меѓу кои се наоѓала и една жена 
и тие им делеле помош на бедните се лани”10).

6) Narodna Obrana 27. X. 1903.
7) Реформи 27. IX. 1903, 4.
8) X. Андонов-Полјански, И Новиот свет., 9.
9) Хр. Силянов, Освободителните борби на Македония, Т. И, София 1943, 6.

10) Eđinost 13. XI. 1903.
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Одгласот за македонската илинденска борба продолжил й во 
1904 година и во натамошнйте годйнй. Јавноста и натаму пројавувала 
интерес и симпатии за македонското ослободително дело. Кон тоа и 
натаму придонесувале американските кореспонденти и публйцистй кои, 
по посетата на Македонија, ja шйреле вистината за Македонија. Не 
помала улога одйграле й овој пат македонскйте емйгрантй. Некой од 
нив се ангажйрале и во печатната продукдија. Бй ja споменале акдијата 
на С. Шумков, кој во 1903 годйна й натаму го издавал веснйкот „Маке- 
донскйот грб” (The Macedonian Herald), како й публикации за исторй- 
јата на Македонија. Со тоа се прйдонесло й во Новиот свет да јакне 
вистината за македонската ослободителна кауза,

Во САД започнала да се шири и вистината за Внатрешната Маке- 
донска Организација. Со најголемо внимание и впечаток било примено 
пишувањето на њујоршкиот весник „Вечерна Пошта” (The Evening 
Post), кој за ВМРО во 1905 г. пишувал:

„Надвор од Балканот се верува дека ВМРО е едно тајно здружение од полупо- 
литички водачи на банди, едно обединување на револуцнонери. Таа не е ннту едното, 
ниту другото. Главата на Македонската организација не е ништо друго, туку таен 
избран сенат од народот на една забранета република. Во средината на Турција, во 
срцето на една управа, што се распаѓа, се јави една беспогрешна оргашзација, која- 
што всушност е исто така совршена, како што е таа на еден слободен народ, што сам 
се управува. Има македонска полиција, училишта и весници и македонска пошта — 
има cè, макар што турската влада прави најголеми усилбй да ja уништи.. ,”п).

Таквото пишување послужило како еден аргумент повеќе за афир- 
мацијата на македонското ослободително дело ширум Новиот свет.

❖  ❖

И.

ОДГЛАСОТ на Илйнденското востание најшироки размери ймал 
во Велика Британија. Ослободителната борба на Македонците била 
дочекана со симпатии. Таа направй силен впечаток й го раздвижй општес^ 
твеното мислење. Како резултат на тоа либералната јавност, напредните 
круговй, општествените й културните дејди работничката класа развија 
во полза на македонското ослободително дело широка промакедонска 
актйвност.

1.

При крајот на XIX й во почетокот на XX век Велика Британија 
станала империјалистичка сила од прв ред. Во својата империјалистичка 
експанзија таа ja зголемувала тенденцијата за што поголемо колони- 
јално проширување, за здобивање на нови сферй на влијание во овие 
деловй на светот што ги сметаше за свой ,,жйвотнй йнтереси”. Во она

n) X. Андонов-Полјански, Op. cit., 8.
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време Велика Британија постелено се ослободувала од својата „сјајна 
изолација” во однос на европските й блйскуйсточнйте прашања. Како 
й другйте империјалистички државй й таа од своја страна се стремела 
да го прошйрй своето влијакие во Турција, а со цел да парйра на герман
ского влијание на Блискиот Исток, за да ja обезбедй заднйната на сво- 
јата империјална сйла во Индија й во другйте колоннјални подрачја.

Велйка Британија честопатй презентйрала зайнтересйраност за 
подрачјата што се наоѓале во состав на Отоманската Империја. Бйле 
правенй й честй обйдй на интервенција. Меѓутоа, тйе интервенции не 
о деле толку далеку й не навлегувале во йнтегритетот на империјата 
на „Црвениот Султан.” Таквй интервенций Велика Британија правела 
И во Македонија, особено за време й по Илинденското востайие, Текот 
на Илинденското востанйе британската влада го следела со најголем 
интерес и внимание. Брйтанскйте дйпломатскй претставницй во Маке- 
донија добйле специјални инструкции востанието да го следат со нај-. 
големо внимание и до најситни подробности да ja известуваат владата. 
Моментот се сметал за серйозен. Но, британската влада работела за 
принцйпот на „рамнотежата” и за зачувување на „хармонијата” во 
европскйот концерт. Но, под прйтйсок на општественото мислење Ве
лйка Британија била принудена во септември 1903 година да преземе 
йзвеснй чекорй. Кон крајот на септември йстата година британската 
влада предложила на владйте на Русија и на Австро-Унгарија, кои се 
сметале за ,,зайнтересйранй” за работите во Македонија, поефикасни 
мерки за подобрување на положбата. Се предлагало да се назначй еден 
христијански гувернер, кој не е во врска со Балканскиот Полуостров 
или со сидите, што го ставйле својот потпис на Берлинската спогодба 
или еден муслиманскй гувернер кој ќе биде потпомогнат од европеки 
советници. Потаму се предлагало да се назначат европски офйцери и 
подофицери за реорганизација на жандармеријата, како И другй мерки 
за подобрување на положбата на населението настрадано од востанието.

Предлозите на британската влада за решавање на „македонската 
криза”, кои не навлегувале толку во султанскиот интегритет, поелу- 
жиле како база за донесување на т.н. „Мирцштегски реформй” на 2 
октомври 1903 година, од страна на Русија и Австро-Унгарија, во кои 
била прифатена третата алтернатива од брйтанскйте предлози, со што 
и се потенцйрал статус квото.12)

2.
Во британскиот Парламент Илинденското востанйе се следело со 

жив интерес. Во Долнйот и во Горниот дом настаните во Македонија 
станале предмет на живи дискусии. Во она време на чело на британската 
влада стоеле конзервативците, кой воделе протурска политика. Затоа 
и во Парламентот таа политика ja критикувале либералните пратеници. 
Така, на едно заседание одржано на 10 август 1903 г. либералниот пра-

12) X. Андонов-Полјански, Ситуацијата во Македонија по Илинденското 
востанйе и Мирцштегските реформй, Годишен зборшк 8 (1955), 24—25.
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т ш и к  Брајс поднел интерпелација до Владата, изјаснувајќи се во п о јШ  
на македонските револуцйонери. Одговорот на Владата, во кој бил 
заземен протурскй став, предизвйкал бура на негодување мету либе- 
ралите, а й меѓу напредната јавност.

Повторно прашањето за Македонија се подйгнало на заседа
ние™ на Д олнйот дом на 14 август 1903 г. Прв зел збор лйбералниот 
пратеник О’Конор, кој во својот говор зборувал за востанието во Маке
донка, односот на турската солдатеска й масакрот на македонскйот 
народ. Toj го додйрнал прашавьето за крйтичната состојба во Македо- 
донија и одговорноста на сйлйте, а нарочно за одговорноста на бри- 
танската влада. Toj йстакнал дека:

„симпатиите на оваа земја се со угнетените, а не со угнетувачите” .

Toj го подвлекол сочувството на брйтанската јавност со борбата 
на Македонцйте за слобода. О’Конор гй навел податоцйте за масакрот 
над македонското население и за анархијата во Македонија, за што била 
одговорна брйтанската влада. На крајот тој рекол дека,

„народите на Европа јасно гледаат дека треба да се ослободй народот во Ма- 
кедонија” .

По О’Конор говорел Брајс, кој го поддржал й ja нагласйл тешката 
положба во Македонија. Toj пледйрал за поголема й енергйчна акција 
на сйлйте,

„ за елиминирање на турското господство на овие територии, со давање на 
народот шанса под режимот на автономијата и слободата да стекне среќа и проспе- 
ритет”13).

Слйчна дебата либералйте повеле й во Горниот дом.
Дебатата во Парламентот ймала силен одглас како во сама Брй- 

танија, така и надвор од неа. Со големо одобрување во јавноста биле 
дочекани истапувањата на либералйте. Тоа й било повод да се развие 
уште поголема агитација во полза на македонското ослободително дело.

3.

Британскйот печат одйграл голема улога во пропагирањето на 
македонското ослободително дело во Велика Британија. Особено на- 
преднйот печат со големй симпатии ja следел й пропагирал ослободи- 
телната борба на македонскйот народ.

Во текот на востанието поглавните веснидй и агенцйй на печатот 
йспратйле во Македонија свой спедијални кореспонденти. (тоа биле 
п о л й т й ч к й  й в о е т  кореспонденти) й известувачй, како й фоторепортер!! 
й уметничкй цртачи. Со свойте йзвештаи од Македонија особено се 
йстакнале следниве д о п й с н и ц й :

13) The Parliamentary Debates, London, Vol. CXXVI, 1903; Vol. CXXVII, 1903.
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Џон Макдоналд, политички дописник на „Дејли Њус” (Daily News); А. Г. Хелс. 
военен дописник на истиот весник и учесник во востанието, Цемс Ваучер, специјален 
допйсник на „Тајмс” (Times); А. Хамилтон, военен дописник на „Ројтер” (Reuter), 
Р. Вион, дописник на „Дејли Мејл” (Daily Mail), X. H. Брејлсфорд, известувач на 
„Манчестер Гардиан” (Manchester Guardian) и други.

Според својата йдеолошка прйпадност и според својот однос кон 
Отоманската империја, британските весницй различно гй толкувале 
настаните во Македонија во текот на Илинденското востание. Но, главно, 
промакедонската нота се набљудува во огромтот број напйси, што по 
повод на востанието биле објавени во брйтанската преса. Во повеќето 
напйси востанието во Македонија се карактерйзира како „сеопшта 
револуција.”

Ситуацијата создадена со задушувањето на востанието наидува 
на широк публйцйтет во британскиот печат. Посебно биле нагласувани 
крвопролитијата, палежите й масакрйте на турската војска над неза- 
штитеното население, Освен тоа, британските кореспонденти во свойте 
йзвештай од Македонија ja йстакнувале й големата й насушна потреба 
од помош за настраданото население.14)

Апелйте на допйснйцйте од Македонија за помош наишле на 
одѕив во брйтанската јавност, особено меѓу лйбералните кругови. Тоа 
дало можност да се изнајдат начини за оргакизацйоно оформување на 
промакедонската актйвност во Велика Британија.

4.

На чело на македонофилското движете во Велика Британија 
стоел „Балканскйот комитет” (The Balkan Committee), којшто бил осно
ван во 1903 година. Во овој комитет членувале йстакнати британски 
општественй й културнй дејци. Mery нив се наоѓале: Џемс Брајс, Лорд 
Фйцморйс, Лорд Станмор, Херберт Гледстон, Сер Артур Еване, Хенри 
Ноел Брејлсфорд, браќата Бакстон й други. Својот однос кон Маке- 
донија Комйтетот го одредил во еден апел наречен „Нашата должност 
кон Македонија” (Our Duty to Macedonia). Bo овој документ изнесени 
се главните етапи во развитокот на македонското прашање и нагласена 
е несносната положба во Македонија создадена со отоманската тиранија. 
Во него меѓу останатото се вели:

„ . . . Тиранисуваните христијани во Македонија, што беа жестоко истребувани, 
имаа секогаш право да бараат од Велика Британија да се заземе на прво место за здо- 
бивање на нивната слобода, бидејќи порано таа го прими првото место во обновува- 
њето на нивната сиромаштија.. .” 15).

Членовйте на Балканскйот комитет развйле широка актйвност 
за зголемување на интересот за Македонија ширум Велика Британија. 
Тие се актйвирале преку печатот й преку специјални публикаций, за да 
го популарйзираат македонското ослободително дело. Најголем ангаж-

14) X. Андонов-Полјадски, Илинденски одгласи, Разгледи II/15 (1955), 3.
15) Ibidem, 3.
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ман Балканскиот комитет ймал во организирањето на митинзи во полза 
на Македонија не само во Англија, туку и во Шкотска, Веле и Ирека. 
Низ цела Британија биле одржани повеќе од 200 митинзи и собранија. 
Општественото мислење во некой градови било толку силно заинтере- 
ейрано за одржување на митинзи во полза на Македонија што тие за- 
почнале да се изведуваат и во самите општини, црквите и во другите 
јавни просторйй.

Таа заинтересираност на брйтанското јавно мислење ja конста- 
тирале и француските дйпломатски претставници во Британија. Така, 
францускйот пратенйк во Лондон Пол Камбон во еден извештај од 
6 септемврй 1903 година истакнува дека:

„ . . .  Тие работи (македонските) се предизвикуваат кај англиската јавност, која 
е сета во возбуда.. . ”

Францускйот, пак, шарже д’афер М. Жовреј, во еден извештај 
од 23 септемврй 1903 година, соопштува дека брйтанската влада не 
сметала cera да се солидаризира со општественото мислење, кое cera:

„ . . .  се истакнува во полза на Македонците”16).

Најсилен йзраз промакедонските манифестаций во Велйка Бри- 
танија добиле на одржаните митинзи, собранијата и собирите, во полза 
на Македонците. Тие собири етапно можеме да ги разделиме на: непо- 
средно по востанието т.е. до крајот на 1903 година, потем во 1904, 1905 
И натаму cè до 1908 година. Во овие периоди најсилен интензитет имале 
собирите во 1903 година.

Во сите поголемй и помалй британски градови и места биле одржу- 
ванй собйрй, на кой дошла до йзраз солидарноста со борбата на Маке- 
донците. Главен организатор на овие собири бил Балканскиот комитет, 
а во него зеле учество скоро сите политички партии. На сите собири 
биле донесувани резолуции, во кои се изразувале симпатии и солидар
н о е  со борбата на Македонците, се барало најефикасно решавање на 
кризата со интервенција на Сйлите и донесување на најприкладни' ре- 
форми за решавање на македонското прашање. Скоро во сите резолу- 
ций се барала автономија за Македонија и назначување на европски 
гувернер под заштита на Големйте ейли. Во резолуциите била нагласу- 
вана одговорноста на Велйка Британија за решаваше на македонското 
прашање. Резолуциите биле испраќани до брйтанската влада со инси- 
стирање да преземе енергични мерки за решавање на македонската 
криза.

Највеличествен бил собирот што се одржал на 17 август 1903 
година во салата Џемс Хол во Лондон. Овој собир бил бројно посетен. 
На него присуствувале видни претставници на британскиот политички 
и културен живот. На собирот говореле истакнати претставници од 
сите политички партии, црквените кругови и разни културни работници.

16) Documents Diplomatiques Français (1871—1914), 2-е ser. T. Ill, Paris 
1931, 566.
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На собирот била донесена резолуција во која се вели:
„1. Лошото владеење во Македонија и неуспешните обиди да се воведат ре- 

форми под турска контрола, бараат нужно да престане директното султаново упра- 
вување во македонските провинции;

2. Обврските, што ги прими Велика Британија со Берлинскиот договор, бараат 
од неа да направи чекори за престанување на убиствата и грабежите, што cera продол- 
жуваат во Македонија, и во таа смисла да влијае на останатите велесили во ползата 
на таа политика;

3. Имајќи ja во предвид престојната опасност од глад меѓу бездомните бегалци 
во Македонија, и за олеснувањето на нивниот повик за помош, да биде замолен Бал- 
канскиот комитет да го организира собирањето на средства, со што би се излегло во 
пресрет на големата потреба”17).

5.

Илйнденското востание наиде на бележит одглас и меѓу брйтан- 
ската работнйчка класа. Според можностите, британскиот пролетарй- 
јат развил изразита промакедонска активност. Во опиийте манифе
стаций на брйтанската јавност, во полза на македонската кауза, се прй- 
клучйл й брйтанскйот пролетариат. Во овйе акции пролетаријатот го 
йздигнал својот глас на протест против жестокости правена над македон- 
скйот народ й го издйгнал својот глас на симпатий за македонските 
борцй. Освен тоа брйтанскйот пролетариат преземал й самостојни 
промакедонскй акции. Тоа особено се карактерйзйра од средйната на 
септемврй 1903 година, па cè натаму до 1904, 1905 и 1906 година.

Промакедонскйте манифестации на брйтанската работнйчка класа 
добйле израз на средбите, собирите и митинзите, организирани како од 
централните тела на Трејдјунионите, така и од општите професионалнй 
здруженија и сојузи, како и од одделни браншови здруженија.

Акцијата ja заполнил конгресот на Трејдјунионите, кој се одржал 
во септемврй 1903 година, Констатирајќи ja сложеноста на работите во 
Македонија, настаната како резултат на востанието, конгресот донел 
посебна резолуција за македонските работи. Во оваа резолуција, меѓу 
другото, се вели:

„Овој конгрес го констатира фактот дека турската влада пак дозволува жесто 
кост. Го потсетува Секретарот на Негово Величество веднаш да направи такви чекори 
што треба да го спречат продолжувањето на насилствата”18).

Кон овој протест се придружйле бројните професионални ра- 
ботнйчкй здруженија и браншови групй низ цела Велика Британија. 
Првин се јавиле докерите во Бристол. Тие во една резолуција од 16 
септемврй 1903 г. протестирале против жестокости и барале да се ставй 
крај на ѕверствата во Македонија. Владата серйозно се предупредувала 
да ги разгледа настанатите прилики во Македонија. Ист глас на протест 
подйгнале и јагленокопачнте од Тидфил. Тие, во една резолуција од

17) X. Андонов-Полјански, Op. cit., 4.
18) X. Андонов-Полјански, Брйтанската работничка класа за Илйнденското 

востание, Нова Македошја 29. XI. 1965, 6 (Додаток).
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19 септемврй, ургирале до владата со другите сили да преземе потребнй 
чекори за да се сопрат крвонролитијата и да се заштитй народот во 
Македонија. Таков протест изразил и генералнйот комитет на неделната 
училишна асоцијација за возраснй во Бирмингам, во која членувале 
] 0.000 работай луге, со барање, во една резолуција од 28 септемврй, 
владата да има влијание за установување на мир во Македонија. Но, 
најсилно тој протест го йзразйле работайте луге од лондонското пред- 
градйе Вуд Грин, со повик до владата й до големите сйли да се обедйнат 
против ѕверствата й да се ослободй Македонија од турското владеете.

Особено сйлно темпо промакедонсхсата акција на брйтанската 
работничка класа зафатила во првата половина на 1904 година. И во 
ова време работнйчката класа по сите делови на Британија гй изразйла 
свойте симпатии за ослободйтелната борба на Македонцйте й својот 
протест против постоечката положба во Македонија. Ако во резолуцйите 
од мйтйнзйте во 1903 година не наидуваме на уште издефиницйрани 
становишта за решение на прашањето на Македонија, cera наидуваме 
на отворени и јасни барања за политичкото решение на македонското 
прашање.19) 6.

Одделна етапа во британското промакедонско движење прет- 
ставува акцијата за собирање помош за настраданото македонско насе
ление во време на востанйето.

Веснйцйте започнале да нечатат апелй и отворйле потписка за 
помош на Македонцйте. Во еден апел објавен во либералниот весник 
„Дејли Њус” се вели:

„Ужасите на пролетта не се ништо пред страшната иднина на зимата, што 
наближува. Пари се потребнй — големи суми — и напоменуваме дека е време за хе- 
ројско помагање.. . Во работилниците, црквите, проповедничките и публичните салони 
треба да собираме колку што можеме и така да изјавиме на целиот свет дека нашата 
одвратност од тиранијата и крвопролитијата се докажува со нашата готовност да 
правиме жртви.. .”20).

Низ веснйцйте биле отворени потпйскй на помогнувачйте. Скоро 
секојдневно, од месец септемврй 1903 г. па натаму, во сите вескицй биле 
регйстрйранй спомогнувачйте: хуманитарнй организаций, јавни инсти
туции, прйватни лица. До месец октомври 1903 година во цела Брйта- 
нија биле собрани околу 25.000 фунти стерлинзи. Парите се испраќале 
на Балканскиот комитет.

Со собраните средства се решило да се екйпира една помошна 
мисија и во самйот терен на Македонија да ja врши разделбата на по- 
мошта. За секретар на мисијата бил избран познатиот општествен И 
културен деец X. Н. Брејлсфорд, а за секретар Т. Ф. Бакстон. Мисијата 
била наречена „Македонски помошен комитет” (The Macedonian Relief 
Committee).

1θ) Ibidem.
20) X. Андонов-Полјански, Илинденски одгласи, 4.
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Во почетокот на октомври 1903 година мнсијата на чело со X. Н. 
Брејлсфорд и Леди Брејлсфорд заминала за Македонија. Во мисијата 
влегувале уште Леди Елеонора Томсон и Мис Дарком. Во нивната 
помошна мисија во Македонија ги помагале британските конзуларки 
претставници и американските и францу ските мисионери. Мисијата 
останала во Македонија повеќе од шест меседи. Taa ja концетрирала 
својата дејност во најопустошените реоии од востанието, особено во 
Битолскиот вилает. Според конзулските извештачи мисијата го поделила 
вилаетот, за подобра распределба, на седум области: Битола, Охрид, 
Лерин, Костур, Клисура, Крушево и Кичево. Биле отворени складови 
во: Битола, каде била разделена помош на 3.400 души, Ресен на 10.700, 
Охрид — на 14.000, Лерин — на 3.800, и Костур — на 4.000. Мисијата 
делела помош во храна, покривки, алишта и санитетски материјали. 
Жито било купувано од житородните краишта и било разделувано на 
населението.21)

Значително внимание било обрнато на медицинската помош. 
Мисијата комплетирала три болниди, и тоа во Охрид, Костур и Битола. 
Медицинска интервенција се вршела и надвор од болниците, а особено 
во оние села каде се појавувала дифтерија. Во Преспа биле прегледани 
сите села опфатени со епидемија и била извршена општа вакдинадија.22)

Во текот на шестмесечиа помошна мисија британскиот „маке
донски помошен комитет” потпомогнал во Македонија 57.000 души, 
во општ паричен износ од 22.203 фунти стерлинзи.

Помош се делела и од приватни лица, кои самоинидијативно 
доаѓале од Британија во Македонија. Така, ирскиот добротвор П. 
О’Махони основал во Софија сиротински дом, каде прибрал голем 
број македонски сирачиња. Голема дејност пројавила и мадам Кинг 
Луис, која го посетила Разлошко и Неврокопско и разделила 1.500 
фунти стерлинзи.

Добротворната акдија на британската помошна мисија, како и 
на одделните личности, успеала, и покрај пречките на турските власти, 
во знатна мера да помогне со најнеопходни прилози на настраданиот 
Македонски народ во време на востанието.

7.

Бројните Британии, што ja посетиле Македонија во време и по 
востанието, по враќањето во својата земја ги публикувале своите впе- 
чатоди. Тие на разни начини ja толкувале положбата во Македонија 
и решавањето на македонското прашање.

Највпечатливо внимание востанието оставило на X. Н. Брејл- 
сфорд, кој во 1906 година ja издал својата книга „Македонија” (Mace
donia). Според него:

21) Ibidem.
22) X. Андонов· Полјански, Санитарного дело во Македонија по Илинденското 

востание организирано од британскиот „Македонски помошен комитет, „Нова Ма
кедонка, 14. YII. 1953, 2.
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„Востанието од 1903 година беше многу повеќе од одно активно војничко дви- 
жење.Тоа беше една масовна демонстранта во која учествуваше сето селско население, 
мажите, жените, и децата.. .  Првата изненада беше дека тоа население востана масово 
(en masse). Втората изненада, поизнедадна од првата, беше дека сите маки преку 
есейта не предизвикаа никаква реакција против комитетот или против неговите водачи. 
Селаните останаа лојални спрема Организацијата, која ги беше потопила во таа беда” . 
И натаму: Во Охрид — бележи Брејлсфорд — јас сум слушал доста стари луге да изја- 
вуваат дека ако комитетот издаде повелба за нова борба преку летото, тие нема да се 
поколебал да се потчинат на повелбата23).

Слйчни констатаций йстакнале и останатите брйтанскй публй- 
цйстй й другй дејци, кой по востанйето ja посетиле Македонија. Тйе, 
со својата продукција, ja продолжиле и натаму акцијата во полза на 
Македонија. Сега й преку печатната продукција се зафатйле да ja шйрат 
вйстйната за М акедотја й македонското ослободително дело.

III.

ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ го разбранувало француското 
општествено мйслеше. Неговите пойстакнатй претставницй, општественй 
й културнй дејци, го подйгнале својот глас во полза на Македонцйте. 
Притисокот на јавноста станал силен й влијателен. Фраицуската влада 
била прйнудена да заземе поенергичен курс за македонските работй.

1.

При крајот на XIX й во почетокот на XX век Франција ce m o 
raine во вторйот империјалистички сојуз — „Двојниот сојуз” — заедно 
со Русија. По однос на Отоманската империја й таа гй пројавуваше 
свойте империјал й с т й ч к и  йнтересй. И на неа Турција й послужила како 
отсќочна штица за премии во Мала Азија, на Блискиот Исток, Со cè 
поголемйот развйток на македонското ослободително движење, инте- 
ресот на Франција постепено се зголемуваше.

Пред Илйнденското востанйе мешањето во македонските работй 
Франција и го препушташе на Русија. За време на Илйнденското востанйе 
таа пројавуваше cè поголем интерес за Македонија. Одејќи по стапкйте 
на Велика БрИтанија, особено во перйодот на „срдечната Антанта” , 
Франција дејствуваше во насоката што повеќе да парйра и да го йзмести 
германското влијание. Проговорувајќи за постепена интервенција во 
Македонија, Франција го сметаше мешањето на сплите за првостепенен 
фактор, што ќе гй смири „немйрнйте македонски провинции”. За тоа 
мешање таа сесрдно се залагаше. Тоа се потврди й со одобрувањето 
на мйрцштегскйот реформен програм.

23) H. N. Brailsford, Macedonia, London 1906, 158, 166.
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Во францускиот Парламент настанйте во Македонија во време 
на Илйнденското востание станале предмет на живо разгледување. На 
низа заседанија во август и септември 1903 година, како и понатаму, 
до крајот на годината й во текот на 1904 година, биле разгледуванй 
прашањата околу положбата во Македонија, француската политика за 
решавање на македонската криза, односот кон мйрцштегските реформй, 
делбата на Македонија по сектори и обезбедување за Франдија подобар 
дел од Македонија.

Во Парламентот честопати биле поднесувани интерпелацйй до 
Владата. Во нив се барало Владата да го изјасни својот став по работйте 
во Македонија, да заземе поенергйчен став за решаватье на македонското 
прашање.

За праведното решавање на македонското прашање највеќе ce 
заложувале содијалистичките пратеници. Mery нйв се йстакнале Жан 
Жорес и Франсе Д’Пресансе. На неколку заседанија на Парламентот, 
почнувајќи од август 1903 година, тйе го поставувале прашањето за 
Македонија и инсйстирале за неговото поволно решавање. На едно 
заседание на Парламентот од август 1903 година Франсе Д’Пресансе 
йнсйстирал поволно да се реши прашањето на Македонија, истакнувајќи 
дека . .  се работи за добивање на најелементарни гарандии за сигур- 
носта на жйвотот, честа и сопственоста.”24)

3.

Илйнденското востание живо се коментйрало во францускиот 
печат. Низа францускй веснйцй и агендии испратиле во Македонија 
во време на востанието свои специјални кореспонденти и йзвестувачй. 
Со посебно внимание се следеле во Франција извештаите од Македонија 
на Пиер Гифард, редактор на „Матен” (Matin).25)

Сите францускй веснйцй на видно место, некой И на првите стра- 
нйцй и редовно со уводнйци, го третирале Илйнденското востание. 
Донесувале опшйрни извештаи за текот на востанието, за судрувањата 
помеѓу востаниците и турската војска и за тешката положба на народот.

Со срдечнй симпатии борбата на Македонците била следена од 
социјалистичкиот печат. Најголемо внимание и посветувал на Маке- 
донија весникот „La Petit Republique”. Во овој веснйк соработувале круп- 
нйте корифеи на француската социјалистичка мисла. Со големо внимание 
биле следени статиите на големиот социјалистички трибун Жан Жорес. 
Во една статија од 8 октомври 1903 година тој ги аналйзйрал ставките 
на манифестот, што италијанските социјалисти то донеле по повод 
на посетата што требало да ja направи рускиот цар на Рим. Toj обрнал 
внимание на руската царистичка политика. Жорес сметал дека:

2.

21) X. Полјански, Илийденски одгласи. Илйнденското востайие и франдуското 
ошптествено мислење, Разгледи 29. VII. 1956, 1.

25) Странскиот печат за Илйнденското воетанйе, IV.
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,.то: манифест наполно се согласува со чувствата на европската демократија. . .” 
и додал : :а „. . .  рускиот деспотизам е виновен за убивањето на Евреите во Кишињев 
и го оставил ка Турците правото да ги убиваат Ерменците и Македонците”26).

Знатно внимание на настаните во Македонија обрнувал и фран- 
дускиот периодичен печат. Неделнйте и месечните списанија донесувале 
во текот на 1903 и 1904 година постојано статии, соопштенија и илу- 
отрации за ситуацијата во Македонија. Познатото списание „Lectures 
pour Tous” во септември 1904 година донело цела серија впечатоци за 
положбата во Македокија во време и по востанието.27)

Со статиите францускиот печат придонел уште повеќе да се зго- 
демй интересот за македокското ослободително дело според општестве- 
ното мислење. Под влијание на печатот промакедонското движење во 
Франција се зголемувало. Тоа почнало пред востанието, но добило 
уште пойзразит облик во време и по востанието.

4.
Уште во почетокот на 1903 година познати француски општестве- 

кици, како што биле Д’Етурнел, Кошен и Пресансе, предложиле дека 
едикствено само преку јавните собири може да се проширй интересот 
за Маќедонија. За да ja придобијат јавноста кон прокламиракиот пот- 
фат, тие упатиле апел. На овој апел се оѕвале видни личности од Парла
ментов Академијата, познати корифеи на науката и културата. Mery 
нив се иаоѓал познатиот француски писател Анатол Франс.

По инициатива на споменатите дејци во Париз биле одржани 
митинзи на 15 февруари и на 17 март 1903 година. Овие митинзи биле 
бројно посетени. На нив говореле истакнати француски политичари И 
културнй работници. На првиот митинг меѓу говорниците се наоѓале: 
Д’Етурнел, Кошен, Пресансе и Жан Жорес. Д’Етурнел, меѓу другото, 
рекол дека

„. . . колку парични средства и да има Султаног, тој не може да го поткупи 
општественото мислење. Ако остане Европа и понатаму рамнодушна ќе биде и таа 
крива. Дваесттиот век не може да го трпи варварството на Турција, заедно со европската 
цивилизација. . . ” . Кошен ги предупредил присатните на митингот на познатата Глед- 
стонова мисла — „Што е полезно за Македонија, тоа е полезно и за Европа” .

Пресансе нагласйл дека должност на Франција е да ja потсети Турција 
на 23 и 61 член од Берлинскиот договор. Најимпресивен впечаток оста
вил говорот на социјалистичкиот лидер Жан Жорес. Во својот говор 
тој истакнал дека македонското прашање не се решава затоа што за него 
нема можност, туку затоа што Европа нема морални сили. Жорес на- 
гласил:

„Ние не сакаме религиозни и крстоносни војни, туку сакаме да ги заштитиме 
потчинетите од крвниците и крвниците од омразата и од одмаздата на кивните жртви”28

26) Славянский Век (Виена) 28. X. 1903, 642.
а7) Lectures pour Tous, Revue Universelle et Popullaire Illustré, Paris, septembre 

1904 (Странскиот печат, 169—171).
28) Slovenski Narod, 16. И. 1903, 3; X. Андонов-Полјански, Op. cit, 1.
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На вториот митинг најимпресивен впечаток оставил со својот 
говор Анатол Франс. Toj ja истакнал ропската положба во која се нао- 
ѓале Македонците и Ерменците. Ги одбележал ѕверствата на турската 
војска над незаштитеното население. Toj рекол:

„Тие злочини се срам за Европа, таа треба нив да ги спречи. . . Човештвото й 
го дава тоа во должност, а Берлинскиот договор й дава на тоа право” . На крајот од 
својот говор А. Франс подвлекол: „Интересирајќи се за судбината на Македонците 
и на Ерменците, не затоа што се тие христијани, туку затоа што се луге, кие бараме 
како гаранција за нивниот спас и за зацврстување на општиот мир, потполно извршу- 
вање на Берлинскиот договор во поглед на Македонија и на Ерменија”29).

Јавните собири за Македонија придонеле осетно да се зголеми 
промакедонското движење во Франција. Како израз на зголемениот 
интерес се дошло до потребата организационо да се оформи прома- 
кедонската дејност. Така, веднаш по првиот митинг, од 15 февруари 
1903 година се формирал „Македонски комитет” (Comité de la Macé
doine). Главниот иницијатор за формирањето на овој комитет во едно 
писмо од 18. VI. 1903 година на следниов начин ja формулирал мислата 
за потребата од формирање на македонски комитет:

„По собранието, во полза на Македонија, во театарот Chateau d’ Eau, неколху 
лица се водеа со мислата дека ќе биде потребно да се продолжат усилбите заполнит л 
во Париз. Тие основаа еден комитет што ќе го дава своето содејство на зэлптитшшкте 
на тие угнетени населенна, било со посочување на документи, што ќе послужат за 
предавања, било со препорачување предавали на сите народки групации, што се инте- 
ресираат за тоа прашање.”30).

Основачи на македонскиот комитет, покрај Бонзон, биле, мету 
другите, и познатите публициста и јавни работници: Виктор Берар и 
Ж. Г о лис. Тие презеле голема активиост за популаризација на македон
ского ослободително дело во француската јавност.

Интересот за Македонија особено се зголемил во време и непо- 
средно по Илинденското востание. Со големи симпатии и солидарност 
се следела епиката на Македонците. Македонскиот комитет развил 
изразита активност за уште поголемо популаризирање на интересот 
за македонското ослободително дело. Нивната активност, потем на 
печатот и на другите дејци, придонеле во јавноста да се говори со голем 
интерес за ситуацијата во Македонија. Тоа го потврдуваат и совреме- 
ниците. Така, во еден дипломатски извештај се вели дека

„манифестации се прават во Франција, на публичните собранија и во пресата 
во полза на Македонците. . .”31),

Најголемата манифестанта во полза на Македонците била из- 
разена на меѓународниот македонски митинг, што се о дожал на 25 
октомври 1903 година во познатиот париски театар „Сара Бернар4". 
На овој митинг присуствувале видки претставници на политичкиот.'и

2Э) Anatole France, Vers les temps Meilleurs, Paris 1906, ï; X. Андонов-Полјански, 
Анатол Франс за Македонија, Современост 9. (1966), 823—830.

30) Реформи, 20. VI. 1903, 1.
31) Documents Diplomatiques, Т. III, 207.
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културниот живот не само од Франција, туку и од Веника Британија, 
Италија й САД. Во своите говори на митингот, тие ja нагласувале серй- 
озноста на настанете во Македонија, и иотребата од поефйкасна кон
трола й поенергичнй мерки за реформирање на Македонија. Посебно 
се третйрало доиесувањето на мирдштегскйте реформй и резултатйте 
од нйв за подобрување на положбата во Македонија. За овие реформй 
бйле йзнесенй й крйтйчки становишта. Така, Ф. Пресансе во својот 
говор, мету другото, рекол:

„Пред јавнота фијаско на австро-руската реформна акција во Македонија, 
потребно е да се преземе прашањето од трите западни либерални држави Англија, 
Франција и Италија како незаинтересиранй, во спротивност на Австро-Унгарија и 
Русија, за да наложат на Султанот единствени мерки кои, колку и скромни да се, би 
можеле да ja смират таа земја — назначување на генерален гувернер, одговорен само 
за Европа, независен од Султанот, а за остварување на ефикасна контрола, но не 
австро-руска” .

На неговйот говор се надоврзал Виктор Берар, кој рекол дека

„би било потребно трите западноевропски држави да го земат македонското 
прашање во свои раде” .

Сличен став зазел й Жан Жорес. Toj истакнал дека бйло потребен йст 
став на Англија, Франција и Италија по однос на Македонија. Тие тре- 
бало, според Жорес, да ja покажат својата сила да ja снречат турската 
жестокост во Македонија й да се даде на таа несреќна земја она, без 
кое во неа не би можело да се живее — незавйсен генерален гувернер 
и европска контрола.

Покрај француските претставнйцй, на митингот говореле й стран- 
скйте делегата й тоа од САД, Британија й Италија. И тие ja подвлекле 
својата согласност за преземање на поефйкасна й поенергйчна политика 
за смирување на ситуацијата во Македонија.

На крајот од митингот Д’Етурнел предложил резолуција, која 
била еднодушно прйфатена од присутните на митингот.

Резолудијата гласи:

„Во името на светската совеет, што ги жигосува и не ќе престане да ги жигосува 
лошите дела на Султанот Абдул Хамид, меѓународниот митинг, свикан во театарот 
„Сара Бернар” на 25 октомврй 1903 година, ги заколнува големите сили да стават 
најпосле крај на ко лежите во Ерменија и во Македокија, преку назначување на одго- 
ворни управйици за остварување на вистинска контрола”32).

Овој меѓународен митинг, говорите й резолуцијата, предйзвикал 
големо внимание во Францнја, а исто така й во другйте земји. Тоа бйло 
й сигнал и низ внатрешноста во Франција да се изразуваат промакедонски 
манифестации. Така, во исто време како во Парйз, митинг се одржал 
й во големйот йндустриски центар Лион. На митингот била донесена 
резолуција во која се протестирало против колежите во Македонија 
И се повйкувале Големите сили да воведат ред, да йменуваат гувернер

32) Slovenski Narod, 27. X. 1903, 2; X. Ан донов-По лјански, Илинденски одгласи, 2.
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й  да воведат успешна контрола. Резолуцијата била испратена до м йнй- 
стерот за надворешни работа Делкасе.33)

Промакедонската дејност во француската јавност не престанала. 
Во 1904 и 1905 година биле преземени значајни потфати во полза на 
Македонија. Низа француски општественици икултурни дејди и понатаму 
се ангажйрале во полза на Македонија и тоа не само во Франција. 
туку й надвор од неа. Така, Анатол Франс во 1904—1906 година зел 
учество на нйза меѓународни собйрй во полза на Македонија.34) Голема 
акција била преземена й во 1905 година, кога бил органйзйран еден 
значаен собир, во кој значајна улога одиграл Виктор Берар.35)

Во Франција била преземена проширена акција за собирање па- 
рйчнй й други средства за помош на настраданите Македонии во време 
на востанйето. Нйза веснйци откриле потпискй за помош. Посебна 
акција презел Црвениот крст. Собраните средства се йспракале во Маке
донка. Таму тйе се разделувале на народот од францускйте мйсионерй 
„Лазаристи” . Освен тоа голема помош била йспракана и во Бугарија, 
која се разделувала на македонскйте бегалци.

Во Франција, особено по востанйето, биле објавени низа трудови, 
во кой се третирала ситуацијата во Македонија, политиката на Сйлите 
й текот на реформйте. Во низа студий се третирало й махседонското пра- 
шање й се изнајдувале модусй за неговото поволно решавање. Особено 
во тоа бил активен Виктор Берар, кој објавил низа трудови за Македонија.

Наведеното сведочй дека и во Франција сите општественй круговй 
со големо внимание, интерес и симпатии ja следеле борбата на Маке- 
донците, пред и во време на Илинденското востание, и придонеле мошне 
многу за популаризација на македонското ослободително дело меѓу 
францускйте народни маси. Токму од тоа и резултирал така евйдентни- 
от одглас за македонската илинденска борба.

IV.

ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ предизвйкало силен впечаток 
меѓу италијанското општествено мислење. Интересот за македонското 
ослободително двйжеше бил проширен уште пред востанйето. Во време 
на востанйето й по него, одгласот добил поизразйтй формй. Шйрум 
Италија се распространило движењето во полза на Македонците.

1.

Кон крајот на XIX и во почетокот на XX век Италија веќе била 
империјалистичка држава. Нејзината надворешна политика била орйен- 
тйрана кон изнајдување на нови подрачја заимперијалистичка експанзија.

33) Narodna Odbrana, 27. X. 1903, 2; Странскиот печат, 114—115.
34) X. Андонов-Полјански, Анатол Франс за Македонија, 826—827.
35) Victor Bérard, Conférence sur la Macédoine faite le 15 Mars 1905, â „L’Ecole 

Russe des Sciences Sociales” , Paris.

55



Главните зони на нејзините империјалистички потфати се наоѓале во 
Африка. Блискиот исток и на Балканот. Стремејќи се да парира на австро- 
унгарското проширување на Балканот, Италија cè повеќе се стремела 
да обезбеди свое место и свое влијание на Балканскиот Полуостров. 
Покрај Истра и Далмација, нејзините центри за експанзија биле опре- 
Делени за обезбедување на позиции во Албанија, Црна Гора и Македонија.

Интересот на Италија кон Македонија, како централно подрачје 
во рамките на Отоманската Империја, бил знатно голем. Отпрвин 
се стремело да се обезбедат економските, а потоа политичките позиции. 
Видна улога во тоа имале италијанските конзуларни претставници во 
Македонија, кои се стремеле да го обезбедат италијанското влијание. 
Тие, од своја страна, со знатен интерес го еле деле македонското осло- 
бодително движење и на него со подробности ja известувале својата 
влада.

За Илинденското востание италијанската влада пројавила из ра
зит интерес. Со текот на востанието тој интерес cè повеќе пораснувал. 
Тргнувајќи од своите позиции, италијанските дипломатски претставници 
во Цариград правеле кај Вясоката Порта чести демарши за смирување 
на ситуацијата во Македонија. Непосредно по востанието италијанската 
влада испратила нота до турската влада. Во нотата се барало на маке
донското население да му се обезбедат реформи.36) Во еден извештај 
се говори дека во нотата се инсистирало и за давање автономија на 
Македонија. Наедно се интерпретирала изјавата на италијанските зва- 
нични кругови, дека Портата, при разрешување на прашањето за авто
номна на Македонија, можела да бара од Силите гаранцйи за сочу- 
вување на суверенитетот на Султанот. Во тој случај Италија можела 
да ja поткрепи Турција.37)

Непосредно по востанието кога Русија и Австро-Унгарија со 
мирцштегските реформи добиле, како ,,заинтересирани’\  право да вршат, 
контрола над турската администрапија, и врз дел на администрацијата 
Италија и овој пат се стремела да тк обезбеди СЕОите позиции. Покрај 
добивање сектор за реорганизапија на турската жандармерија, Италија 
успеала да го добие командувањето над оваа жандармерија, преку назна- 
чувањето на италијанскиот генерал Де Џорџис. Во 1904—1908 година 
Италија и понатаму се стремела да ги обезбеди своите позиции во 
Македонија. 2.

Италијанскиот печат обрнал големо внимание на настаните во 
Македонија. Уште пред востанието, особено во 1902 и 1903 година, 
знатен интерес предизвикале статиите на познатиот новинар и публицист 
Вико Мантегаца. Toj долго време престојувал во Македонија. Од лице 
место известувал за ситуацијата во Македонија, за македонското осло-
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бодйтелйо движење. Своите извештаи и впечатоцй од Македонија тој 
ги објавувал во познатите весници: La Nazione, Corriere della Serra 
и друга.

Текот на Илйнденското востание со зголемен йнтерес го следеле 
сите италијански весници. Поголемите офйцйози имале свои постојани 
дописници и специјални йзвестувачи во Македонија. Вескиците на првите 
страници со големй подробности пйшувале за востанието, судрувањата 
на востаниците со Турците. ослободувањето на Крушево и на други 
востанички упоришта.

Настаните во Македонија нашле голем простор и во страниците 
на социјалистичкиот официоз „Аванти”, во ко] се инсистирало за 
правилно решавање на македонското прашање.

3.

Италијанскиот печат придонел за разраснување на вниманието и 
интересот на италијанското општествено мислење за македонските 
работи.

Уште пред Илйнденското востание во Италија се создало силно 
промакедонско движенье. Иницијативата за организацйоно оформување 
на ова движење најпрвин се појавила во Милано. Во ово] град во февру- 
ари 1903 година бил формиран комитет наречен „За Ерменија и Маке
донка” (Pro Armenia е Macedonia). Комитетот имал за задача да го 
шири интересот за Ерменците и Македонците, да организира собранија 
и митинзи и да води агитација и популаризација за ослободителните 
движења на овие народи. Претседател на овој комитет бил познатиот 
општествен деец Монета. Toj, во едно писмо до владата, во кое укажал 
за формирањето на овој комитет, истакнал дека

„Италија, која воскреснала иеодамна во нов живот, не може да ги гледа рамно
душно ужасните турски насилби, што напомнуваат на жалостите и солзите од нејзиното 
сопствено довчерашно минато. Италија ќе ja предаде славата и високото йсториско 
зкачење Ha својата национална епопеја, ако не се оѕве на маченичките повици на наро
дите кои го сакаат правото, да живеат спокојно во родната земја”38).

Комитетот „Pro Armenia е Macedonia” ja проширил актйвноста 
низ цела Италија. Под негово содејство, или самостојно, вакви комитети 
биле формйрани ширум цела Италија, и тоа во Рим, Палермо, Неапол, 
Фиренца, Торино и во други градови. Насекаде комитетите организи- 
рале митинзи и собранија.

Во Рим, во текот на мај 1903 година, биле организирани два ми
тинга. Првиот митинг се одржал на 7 мај во театарот „Адриано”. На 
него присуствувале видни личности на италијанскиот политички и кул- 
турен живот како й гости од странство. Mery нив се наогал и Анатол 
Франс. Претседател на мйтингот бил познатиот професор Серци. Со 
свойте говори обрнале внимание ерменскиот револуционер Меликов,

38) Реформн, 15. V. 1903, 1.
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кој рекол дека Македонците и Ерменцйте гй обрнале свойте погледй 
кон Италија, барајќи милосрдност од земјата на човечиоста и слободата. 
По него говорел соцйалйстот Касала, кој рекол дека протйв турските 
ѕверства треба да се органйзйра пролетаријатот во Македонија й Ерме- 
нија. Знаменит говор одржал Анатол Франс, кој се задржал на полож- 
бата на поробенйте народи во Отоманската империја й се заложил 
да се йсполнат решенијата на Берлйнскйот договор, нагласувајќи ja 
улогата на Сйлите й на јавното мислење прй Издејствување на нивното 
спроведување во дело. По овйе говори проф. Серцй предложил резолу- 
Дија, која била еднодушно прймена. Во неа се барало од европската 
дипломатија да ставй крај на несноснйте прйлйкй во Турција.39)

Вторйот митинг се одржал на 24 мај, пак во театарот „Адриано”. 
И на овој митинг се йнсистирало, како од говорнйцйте така и во доне- 
сената резолуција, на потребата од исполнување на решенијата на Бер- 
линскиот договор й токму на окне клаузули кои гарантирале ред И 
мир во Македонија. На митингот Анатол Франс, меѓу другото, рекол 
дека:

„Само извршувањето на овој член, што осигурува мнр во Ерменија и во Маке
донка, може да ja осяободи Европа од непрестајното неспокојство што и го причинува 
она што веке долго време се вика Неточно прашање”40).

Слйчнй мйтйнзй се одржале и во другйте градови на Италија.
Илинденското востание повторно го разбранувало италијанското 

општествено мислевье. Ширум дела Италија се пропгирйло промаке- 
донското движење. Комйтетйте „Pro Armenia е Macedonia” ja зголемйле 
својата дејност. Само во Мйлано овој комитет ймал 4.000 члена. Непо- 
средно по востанието овој комитет испратил низ цела Италија проглас 
во кој се вели:

„Во Македонија се води надчовечка борба. На двете страни убиствата продол- 
жуваат. Турците грмат со топови, Македонците одговараат со динамит. Долго хри- 
стијаните во Македонија ќе бидат изложени на огинот и гневот на Турците, долго ќе ги 
ужасува оживеаниот турски фанатизам и Ерменцйте кои имаат иста судбина. Во името 
на поробеното човештво се формира во Мйлано прв италијански комитет за Ермекија 
и Македонија, кој брои 4.000 граѓани од сите политички партий. Комитетот ги изразува 
следниве желби: цивилизирана Европа нека бара турската влада да ги почитува чо- 
вечките закони и меѓународните спогодби; автономната управа нека ги смири неза- 
доволните елементи од разните народности и нека се запрат верските и племенските 
омрази, политиката на италијанската влада со успех нека се замеша во европскиот 
концерт”41).

Прогласот на мйланскйот комитет бил објавен во сите йталй- 
јански веснйци и бил дочекан со симпатии од италијанската јавност. 
Во сите италијански средини се изразувала соглсност со поставените 
барања за решение на кризата во Македонија. Освен тоа, и другй орга
низаций преземале самостојни акции во полза на Македонците. Така,

39) Реформи, 15. Y. 1903, 1; Београдске Новине, 16. Y. 1903, 1; X. Андонов-По- 
лјански, Анатол Франс, 825.

40) X. Андонов-Полјански, Op. cit., 825—826.
41) Slovenski Narod, 18. IX. 1903, 1—2.
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Гарибалдйнцйте од Венеција, во почетокот на август 1903 година, одр- 
жале во Венеција состанок й на него донеле резолуција за Македоннја. 
Во неа се вели:

„Восхитена од јунаштвото на македонските брака, кои силно се борат против 
тиранијата на една влада, која е негација на справедливоста и цивилизацијата, старите 
венецијански гарибалдинцй, од името на сите италијански гарибалдинци, им испраќаат 
свој братски поздрав на македонските борци, изразувајќи желба цивилизирана Европа 
да го отфрли егоизмот што ja срамоти, да се замеша во нерамната јуначка борба и да 
установи во Македонија влада што ќе работи за мир, правда и прогрес”42).

Покрај ова, гарйбалдинците, на чело со потомокот на Џузепе 
Гарйбалдй—Ричотй Гарибалди, готвеле одред на доброволци, за да 
прйтекнат во помош на македонските востанйцй.

Промакедонскйте одгласи во Италија продолжиле и понатаму 
во 1904 й 1905 годйна. Мйтинзйте й собранијата се одржувале и во овој 
период. Така, на 12 јуни 1904 година во Палермо се одржал митинг 
за Македонцйте, на кој зеле учество највидните политичари скоро од 
цела Сицилија. Говорницйте ja йстакнувале нечовечката положба на 
македонското население. Се донела резолуција во која се повйкувале 
Сйлйте да ja йсполнат својата должност.43)

По востанието и во Италија започнала да се собира помош во 
полза на настраданите Македонцй од востанието. Повеќето весници от- 
ворйле потпйска за помош. Папата одделйл од свойте средства помош 
за настраданите. Собраните средства се испраќале во Македонија или 
во Бугарија за помагање на македонските бегалцй.

По востанието, во Италија биле објавени низа студии И пате- 
пйсй за Македонија. Авторй биле италијанските новйнари И публицйсти 
кой, пред, во време И по востанието, ja посетиле Македонија. Во овйе 
трудовй тие ja опишале ситуацијата во Македонија и инсистирале за 
изнајдување на поволно решение за македонското прашање. Особено 
во тоа се истакнале Вико Мантегаца и Л. Вйлари.

V.
ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ наиде на големй симпатии и 

прочувствена солйдарност меѓу рускйот народ. Меѓутоа, руската јавност 
не можела да развйе поголема инициатива во промакедонската актив- 
ност, порадй тоа што царскиот режим не дозволувал преземање на 
поголеми слободољубиви и хуманй акции.

1.
При крајот на XIX и почетокот на XX век Русија се наоѓаше во 

особено тешка ситуација. На внатрешен план, таа беше бремена со вна- 
трешни класни спротивности, со класна борба. На надворешен план 
таа беше предймно зафатена со проблемйте на Далечниот исток, каде

42) Реформи, 16. V III 1903, 4; Slovence, 27. VIII. 1903, 3.
43) Slovenski Narod, 14. VI. 1904, 2.
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ce простирале нејзините бројни империјалистички апетити. Поради ова 
царската руска влада поактивно не се ангажирала во решавањето на 
текуштите европски проблеми. Таков став таа пројавила и во решава- 
њето на македонското ослободително движење. Познато е дека Русија 
многу одамна беше зайнтересирана за решавањето на ова прашање, 
а исто така и за останатите балкански и блискойсточни проблеми. Но, 
поради далекуйсточнйте прашања овој проблем го сметаше, во даде- 
ниот момент, за второстепенен. Затоа, по секоја цена работеше да се 
зачува постоечката положба, територијалното статус кво на Отоманска га 
империја. Овој свој став руската царска влада го потенцирала и во при- 
мерот со Македошја. Така, во еден официјален документ на руската 
влада од она време, се вели дека руската влада неколку пати

„имала случај да го изрази своето становиште спрема македонското прашање» 
осудувајќи гн сите потфати на словенските народности кон насилствена промена на 
постоечката состојба на Балканскиот Полуостров, заштитена со меѓународни трак- 
тати.”44 45)

Такво становиште царската влада на уште покатегоричен начйн презен- 
тирала и во време на Илинденското востание. Имено, турскиот пратеник 
во Петроград ja известил Портата на 21 август 1903 година дека грофот 
Ламсдорф, министерот за надворешни работа, му рекол оти руската 
влада не ja променила својата балканска политика. Ламсдорф рекол:

„И препорачувам на Високата Порта да примени најстроги мерки против 
востаниците, а при тоа да не се вознемирува невиното население. . .”4б).

Со понапред споменатата компонента било поврзан й односот 
на Русија за донесување на реформи за Македонија. Својата сила како 
„зайнтересирана”, таа ja санкционирала со спогодбата од 1897 година 
заедно со Австро-Унгарија. Според оваа спогодба се потенцйрал прин- 
цйпот за одржување на статус квото на Истокот, зачувување на султа- 
новиот суверенитет и, во случај на потреба, силен дипломатски припи
сок за одржување на мирот. Ваквиот став се подвлекол и во реформе^ 
ниот програм за Македонија од 8 февруарй 1903 година, донесен во 
Виена од страна на министрите за надворешни работа на Русија й на 
Австро-Унгарија. Меѓутоа, и овке реформи, продукт на „заинтересира- 
ните” сили, одеа на штета на македонското ослободително движење. 
Слично беше и со мирцштегските реформи, донесени на 2 октомври 
1903 година, пак од Русија и Австро-Унгарија. Реформйте не задирая 
во суверенитетот и интегрйтетот на Султанот и не ja подобрија полож- 
бата на македонскйот народ.46)

По Мирцштег, Русија одново преземала иницијативи за реформи, 
но, согласно со прокламираниот став за статус кво, тие не придонеле 
за менување на состојбата во Македонија.

44) Реформы в Македонии (1903—1905). Дипломатическая переписка, СпБ. 
1906, 2.

45) П. Дорев, Документи на турските държавни архиви, II, София 1942, 191.
46) X. Андонов-Полјански, Ситуацијата во Македонија, 18—19.
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2.

Официјалниот руски печат изразувал кон илинденското восташе 
резервирано становйште. Во главно ги пропагирал владйнйте стано- 
вишта — реакцйонерната надворешна политика на царската в лада. 
Но, и покрај тоа, тогашниот руски официјален печат не можел да гй 
одмйне македонските настани, за кои и покрај големата цензура, обрну- 
вал внимание. Така, покрај агенциските извештай за текот на востанйето, 
весниците објавувале и специјални статии, со цел подобро да се објаснат 
револуцйонерните потфати на македонските поробенй маси. Така, 
весникот „Московские ведомости”, во една статија од 16 август 1903 
година, пишува дека востанйето во Македонија ги опфатйло сйте маке
донски вилаети. Весникот понатаму ja подвлекува сериозноста на во- 
станието, кое имало „неизмерна сила и енергија”. Весникот се заложува 
за преземање решителни чекори и мерки за ставање крај на турските 
ѕверства й насилби.”47) Слично становйште имал и весникот „Новое 
Время”, кој пйшувал за енергичните дејствија на македонските воста- 
ници. Овој весник, во една статнја посветена на „Македонското воста- 
ние” од 28 август 1903 година, пйшувал дека македонските востаници 
претставувале една армија од 25 илјади души, имале свој генерален штаб 
и испитани водачи.48) Во една друга статија од 10 септември 1903 година 
се пренесуваат револуцйонерните стремежй на македонските водачи кои 
барале автономија, а не присоединување кон други држави.49)

Со голем интерес и особено внимание кон настаните во Маке
донка се однесувал рускиот напреден печат, Во низа пролетерскй вескицй 
со симпатии се следела борбата на Македонците. Особено во тоа преднй- 
чела „Искра”, органот на руските болшевици, у ре дуван од Владимир 
Илйч Ленин. По прашањето за Македонија весникот му посветил до
статно внимание. За единствен виновник за несносиата состојба во 
Македонија, весникот ja окривува руската царска влада, која водела 
реакцйонерна политика на ова подрачје. Поконкретно прашањето за 
Македонија и становиштето на марксистите за настаните во неа, Лени- 
нова „Искра” го разгледува во статијата „Македонското прашање, 
Бугарија и руската влада”, објавена на 1 август 1903 година. Статијата 
ja напйшал познатйот револуционер и пролетерскй водач Димитар 
Благоев, тогаш член на руската социјал-демократска партија, роден во 
Македонија, й кој подоцна се нарекол дека е „славјанин од Македо- 
нија” . Во почетокот на статијата Димитар Благоев говори дека во мо- 
ментот за македонското прашање се йнтересирале сите — и владите й 
парламентите й новинарите. По ова, тој накратко говори за историјата 
на македонското прашање и за тоа каков бил во одделни перйоди одно- 
сот на руската и бугарската влада. Според него, раѓањето на револу- 
ционерното движење во Македонија било проткаено со револуцйонерен 
дух й била забележителна внатрешната револуцйонерна дејност во

47) Московские Ведомости, 16. VIII. 1903.
48) Новое Время, 28. VIÏI. 1903.
49) Новое Время, 10. IX. 1903.
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Македонија. Toj посебно гй одбележил завојувачките стремежй и махи
нации на Фердинандова Бугарија кон Македонија.50)

Слйчно становйште Д. Благоев зазема й во втората статаја под 
наслов: „Односот на руската влада кон Бугарија и кон македонското 
прашање”, објавена во „Искра” на 15 септемврй 1903 година. Во оваа 
статаја тој остро ja напаѓа руската политика й нејзиното влијание врз 
внатрешната й надворешната политика на Бугарија, кое ймало одраз 
й по прашањето за Македоннја. Благоев смета дека кнезот Фердинанд 
не се одушевил со никаква автономија на Македошја,

„тој на никаков начин неа не ja сака — вели Д. Благоев — бидејќи автономна 
Македонија во неговите очи претставува голема опасност за неговата династија и 
дури за неговото сопствено постоење” .

На ист начин Благоев ja крйтйкува й руската политика кон Македонија. 
Toj велй дека руската царска влада не го поддржувала македонското 
востанйе, туку дала можност на Турција да го задуши. Таа со сите сйлй 
се протйвела на ослободувањето на Македонија, бидејќи, според Бла
гоев, ослободувањето на Македонија би претставувало пораз на руската 
влада и на рускиот монархйзам. Со давањето на Македонија полна 
автономнја бй се овозможйл мйрнйот развиток на балканскйте државй, 
а тоа бй бйло поттик за натамошнйот развйток на Македонија. Токму 
во тоа лежела суштйната во прашањето за Македонија й, спрема Бла
гоев, само меѓународната социјал-демократија била способна да по- 
дйгне глас на протест во нејзина полза.51)

3.

Рускиот печат прйдонел, йако во огранйчени размерй, да ja за- 
познае руската јавност, рускйот народ воопшто, со револуцйонернйте 
дејствија на Македонцйте во време на Илйнденското востанйе. Тоа ймало 
за последйца да се зголеми интересот за Македонија й македонската 
ослободителна борба.

Голем прйдонес за разјаснување на вистината за Македокија во 
Русија ймал Крсте Петков Мйсйрков й другй македонски студента, 
што студирале на рускйте унйверзйтети. К. П. Мйсйрков голема актйв- 
ност развил на петроградскиот Универзйтет, во македонското студент- 
ско другарство „Свети Климент”, каде во текот на 1903 година одр- 
жувал специјални предавања за Македонија, кои при крајот на годи- 
ната ги издал во посебна студија, во неговото стојносно дело „За Маке- 
донцките работа”.52)

50) Македонский вопрос, Болгария и русское правительство, Искра Ш/45, 
1. VIII. 1903.

51) Отношения русского правительства и Болгарии и македонскому вопросу, 
Искра Ш/48, 15. IX. 1903.

52) Види — Б лаже Ристовски, Крсте П. Мйсйрков, Скопје 1966 (Мйсйрков во 
1903, 254—381); X. Андонов-Полјански, Активноста на К. Мйсйрков во „Македонското 
другарство” во Петроград, Нова Македонија 26. XII. 1963, 4; Просветно дело IX/9—10 
(1953), 50—54.
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К. П. Мйсйрков учествувал и во запознавањето на рускиот народ 
со положбата во Македошја за време на Илинденското востанйе. За 
таа дел, по своето враќање од Македонија, во врска со ова прашање 
тој објавил низа статий во весникот „Новое Время”53). Неговйте статии 
одйграле значајна улога за веродостојно й автентйчно објаснување на 
русхтот човек за вйстйната на Македонија.

Покрај К. Мйсйрков, голема улога за ширење на вйстйната за 
Македонија одйграле й останатите македонски студента во Русија, кои 
одржувале вечеринки й концерта во полза на Македонија, а й развйле 
агитација за испраќање доброволцй во Македонија.

Пишувањето на рускиот печат й актйвноста на македонскйте 
студента придонела сред рускиот народ да се изразуваат симпатии й 
солйдарност со борбата на Македонците за слобода. Се барале начини 
да се помогне на поробените словенски браќа во Македонија. Најегзал- 
тйранйте прйврзенйцй на македоиската слобода се пријавиле како добро
волцй й се прйсоедйниле во редовите на македонскйте востанйци. Mery 
нив ймале новйнари, студента, ученицй и другй. Тие зеле учество во 
востанието, а особено во борбите на Пирйн.

Изразувањето на сёголемата солйдарност со борбата на Маке- 
донците прйдонела на чело на движењето, во полза на Македонците, 
да застане „Словенското благотворйтелно општество”. Преку ова дру- 
штво се одвивале сите акции во Русија во полза на Македонија. Ова 
друштво организирало собранија и другй формй на дејност за попула- 
ризација на македонското ослободйтелно дело. Особено сйлна акција 
друштвото развило во врска со собирањето на паричнй й другй средства 
за Македонија. Освен тоа, со оваа акција се зафатил й рускиот „Црвен 
крст“.

Помошта се собирала низ цела Русија й тоа во сйте можнй јавни 
установи й за време на јавните йстапй (учйлйшта, црквй й др.). Помошта 
се собирала од словенското Друштво й од Црвенйот крст. Така, самото 
Друштво отпуштйло од свойте средства 10.000 рубли54). Органот на 
Друштвото — „Известия” отворил потписка за помош на Македонците. 
Во текот на 1903 година й во почетокот на 1904 година биле собрани 
2.668 рубли и 89 копејки55). Ваква помош собирало и словенското Друштво 
во Киев. Претседател на ова Друштво бил познатйот йсторйчар и сла
вист Т. Д. Флорйнски. Друштвото на йме помош за Македонците отпу
штйло 1.000 рубли56).

Помош бйла собйрана й во лековй и во другй прйлозй.
Во екот на промакедонскйте манифестации била презентйрана 

иницијативата на големйте рускй писатели Лев Толсто) И Максим Горки 
да йздадат еден „Албум за Македоиија й жйвотот во неа” на 1500 стра-

бз) X. Андонов-Полјански, Нови податоци за Крсте Мйсйрков, Вечер 20, 21. 
XII. 1963, 1,5.

54) Slovenski Narod, 6. X. 1903, 2; Българска Сбирка, Х/Х, 604; Novi List, 7. X.
1903, 1.

5б) Известия 5, 6 (1903), 1, 1.
56) Славянский Век, 76 (1903), 97.
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ници. Со издавањето и продавањето на овој „Албум” се сметало да ce 
добйе 20.000 рубли чист приход, кој би бил наменет за помош на Маке- 
донците. Но, до остварувањето на овој благороден потфат не дошло57 58). 
Сепак, оваа инициатива на големите руски корифеи на перото претстй- 
вува потфат од големо значење. Освен тоа, и нивната одушевеност за 
македонската борба била голема. Да се потсетйме само на зборовите на 
Максим Горки, искажани подоцна:

„Давид беше малечок, но го обедини еврејското племе. И Македонија е малечка 
но таа ќе биде јатката на идната Балканска Федеранија,,б8).

Собраните парични средства, медикамента и други пршюзи што 
биле собрани низ цела Русија се испраќале во Македонија преку словен
ского Друштво, Црвениот крст или преку одделни лица. Овие лица 
помошта ja делеле на лице место во Македонија или меѓу македонските 
бегалци во Бугарија. Обично распределбата на помошта ja вршеле ру- 
ските мйлосрдни сестри и други лица од рускиот Црвен крст. Така, во 
оваа распределба на помошта учествувала и сестрата на големиот руски 
писател Антон Чехов — Марија Чехова, која ги помагала македонските 
бегалци во пограничните реони на македонско-бугарската граница.

4.

И по Илинденското востание настаните во Македонија се еле деле 
со жив интерес во Русија. Кон ова особено придонеле бројните публи
кации што биле објавени во текот на 1903, 1904, 1905 и 1906 година. Во 
нив се опишувала положбата во Македонија и се разработувало македон- 
ското ослободително движење.

Актйвноста на „Словенското благотворително општество” во 
полза на Македонија продолжило и натаму. Биле одржавани чести со
бранна и на нив се разгледувала ситуацијата во Македонија и се инси- 
стирало за поволно решавање на македонското прашање. Така, на едно 
собрание на балканскиот оддел при ова Друштво во Петроград, што се 
одржало на 12 апрйл 1906 година, се разгледувало македонското пра- 
шање. Во еден современ извештај за ова собрание се вели:

„Собранието имаше за цел, главно, да го проучи односот на Друштвото спрема 
македонското прашање, кое најмногу ги возбудува балканските Сл'овени. По таа точка 
лесно се постигна согласност, кога не се сметаше прашањето за специјално бугарско 
или бугарско-српско прашање, и се прими најпопуларниот, меѓу самите македонски 
Словени, лозунг за македонска автономија” . . ,59).

По Илинденското востанйе констатиранй се контакта помеѓу 
рускйте болшевици и македонските револуцйонерй. Интересно е да се 
споменат йндициите што постојат за йнтересот на В. И. Ленин, уште

57) Slovenec, 23, III. 1903, 4; Бл. Ристовски, Прилог кон македонската литера- 
турна историја, Современост XIV/4 (1964), 392—399.

58) Бл. Ристовски, К. Мисирков, 502.
59) Македоно-Одрински Преглед, 1/25 (1906), 400.
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кога ce наоѓал во Швајцарија, за македонскою ослободително движење, 
за што сведочат и статййте, што биле објавени во врска со македонскою 
прашање во „Искра”, а освен тоа интересна е тука улогата на Крсто 
Раковски кој, како претседател на балканската социјалистичка феде
раций основана во 1902 година, во која влегувала Македонии како од- 
делна единка, ги координирал, по cè изгледа, контактите на болшевйците 
со македонскйте револуционери.

Од друга страна, тие врски помеѓу руските болшевицй и македон- 
ските револуцйонерй во 1905 година довеле до практични, позйтивни 
консеквенцй. Имено, по поразот на револуцијата, од 1905 година за- 
почнала да се спроведува Ленйновата програма за подготовки на оружено 
востание. За таа цел бйле формйрани слецијални ,,боеви технически 
груди”, кой се грижеле за наоружување й за префрлување на оружје од 
странство во Русија. Посебна грйжа за прибирање на оружје й за запоз- 
навање со бојната техника на останатите револуцйонерни движења, во 
случајов и со македонското движење, водел В. И. Ленин. За ова конкретнй 
податоци наоѓаме во споменйте на H. Е. Буренин.

Во 1905 година мету болшевйците постоел интерес за рачните 
бомби што гй йзработувале македонскйте револуцйонерй. За ова разбрал 
петроградскиот комитет на руската социјалдемократска партија и го 
йспратйл во Македонија хемйчарот — специалист Скосаревски. Пред 
да замйне за Македонија тој боравел во Женева й во овој болшевйчки 
центар, каде се наогал В. И. Ленин, добил потребни адресй и инструкций. 
Во Македонија добил потребни образци й цртежи на бомбите, кои во 
Русија гй нарекле „македонки”. Овйе врски продолжиле и натаму преку 
поврзувањето со инжйнерот Туфекчиев, кој ja снабдувал Вкатрешната 
Организација со оружје и експлозиви.60)

Горенаведеното илустрира само еден аспект од последиците на 
йлинденските одгласй во Русија — изразената солидарност со македон
ското ослободително дело.

VI.

ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ найде на одглас й во другйте 
европскй земји. Така, во скандйнавскйте земји печатот одиграл голема 
улога за запознавање на јавноста со ослободителната борба на Маке- 
донцйте. Во Данска со внимание бйле следени статиите на Франц де 
Јенсен, редактор на „National Lidende” од Копенгаген. Во Белгија била 
развиена йзразита промакедонска актйвност. Во Германија и Австро- 
Унгарија социјалдемократијата преку своите печатни органи ja попула- 
рйзйрала борбата на македонскйот народ. „Црвенйот крст” во овие 
земји како й во Романија, Грција и во други собрал паричнй средства й 
гй йспратйл во Македонија. Со посилен йли послаб интензитет одгласот 
за македонската иликденска борба се шйрел и  h i î 3 останатите европскй 
земји.

60) H. Е. Буренин, Памятные годы, Ленинград 1961, 52—68, 192—-193.
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1.

Во Швајцарија уште пред Илинденското востание се одржувале 
собрании за Македонија. Швајцарскиот печат на видно место ja прет- 
ставувал борбата на Македонците во текот на Илинденското востание.

Голема актйвност развило главното биро на „Црвенйот крст” 
во Женева, кој во време на востанйето йспратйл до сите централнй бйра 
апел за помош на настраданите Македонцй. И од свой фондовй централ- 
ното бйро одделйло средства како помош.

Голема актйвност во Швајцарија развйле македонскйте студентскй 
емйгрантскй организаций. Непосредно по востанйето македонскйте 
емйгрантй во Женева йздале проглас, во кој протестйрале против тур- 
скйте грозотйй й против безгрйжйето на Сидите, кой го потпйшале 
Берлйнскйот договор, й гй повикале студентйте од сйте земји да се зазе- 
мат во полза на Македонија61).

Слйчна акција во септемврй 1903 година презеле й балканскйте 
студента во Женева кой, на едно општо собрание одржано на 22 септем
врй, донеле резолуција во icoja се вели:

„Собранието енергично протестира против турските насилби. Го осудува исто 
така држењето на странските силй што го потпишаа Берлйнскйот договор. Му се 
испраќа апел до европското општествено мислење, се повикува особено универзитет- 
ската младина, да го дигне својот глас и во овој судбоносен момент, и со моќно вли- 
јание, да придонесе македонското прашање поволно да се реши. Искрено им се забла- 
годарува на оние што со симпатии го следат македонското востание. Се восхитува од 
херојското држање й очајната борба на востаяиците. Во оваа прилика солидарната 
балканска младина им напоменува на своите другари дека заедничка работа е неопходно 
потребна, а балканскиот сојуз е единствен што ќе може да ги заштити заедйичките 
интереси на балканскйте народи”62).

По Илинденското востание во Швајцарија биле објавенИ повеќе 
трудовй за ситуацијата во Македонија и за македонското прашање. Со 
нив се прйдонело уште повеќе да се запознае швајцарската јавност со 
македонското ослободйтелно дело.

2.
Полскйот народ й полската општественост со интерес, симпатии 

и сочувственост ja следела борбата на Македонците за слобода. Во 
Илинденското востание зеле учество како доброволцй Полјаците — Јулиј 
Розентал й Ромуалд Пржевалски.

Јулиј Розентал бил с й н  на Д-р Август Розентал, кој се преселйл 
во Бугарија, каде син му завршйл средно образование й се запишал на 
правнйот факултет. Јулиј Розентал уште од младйни се йнтересирал за 
борбата на Македонците и ги йзразувал кон нйв свойте симпатии. Kora 
йзбувнало Илйнденскот овостание Јулиј Розентал се приклучйл кон веле- 
шката чета на Никола Дечев во која, уште со неколку борци, го чйнел 
техничкйот одред-бомбаши. Во честите судрувања со Турцйте, Розентал

61) Единост, 24. VIII. 1903, 2.
62) Obzor, 30. IX. 1903, 2.

66



се истакнал со својата несебйчна храброст. На 12 септември 1903 го д й т  
кјај село Луково (Кратовско) четата бйла оякружена од многуброен 
турски аскер, па во теплейте борбй загйнал й Јулиј Розентал. Својата 
голема прйврзаност кон македонского ослободително дело Јулиј Розен
тал ja покажувал й во својата поезија. Во својата лйрика ja опеал борбата 
на Македонцйте (со повйкот: „Борци, борцй нй требат, а не деда страш- 
лйвй”), маките и страдањата на македонскиот народ63).

Не помало значење има и учеството на Пољакот Ромуалд Прже- 
валскй во Илйндевското востание. Toj бйл познат полски јавен работнйк. 
Бил д о п й с н й к  на разни руски стгисанија й веснйци. Познат е со свойте 
статйй за полското и македонското прашање. За да ja помогне борбата 
на Македонцйте й да го проучй нйвното движење, се решава да земе 
учество во неа. Во првйте деновй на септемврй 1903 година Пржевалскй 
се прйдружйл на македонските востанйцй, дејствувајќи со една чета во 
серскйот револуционерен округ. Учествувал во неколку борбй на воста- 
нйцйте со турскйот аскер й за тйе судрувања успевал да йспрака йзвештай 
до свойте веснйци.

По повлекувањето од востанйчката територија Пржевалскй пре- 
гтојувал во нйза словенски земји и ja пропагйрал борбата на Македон- 
сите. Така, за Македонцйте држел предавање и во својата родна Полска 
ц тоа во Краков, пред тамошнйот „Словенски клуб”, при крајот на 1903 
йодйна. Еден современик за тоа пишува:

„Уште позайнмлива може би беше седницата, на која г. Пржевалскй, кој уче- 
ствуваше во Македонија во борбйте на востакиците против Турните, известуваше за 
приликнте во таа крвава земја” .

Р. Пржевалскй развил й широка публйЦйстйчка дејност, попула- 
ризирајќи го македонското ослободително дело. Особено забележйтелнй 
се неговите „Македонски пйсма”, како и друтй интересни статйй, кой 
се жива илустрација за развйтокот на ослободйтелното движење во 
Македонија. Во една статија, третирајќи ja полйтйката на балканскйте 
држави кон Македонија, Пржевалскй вели:

„Би се рекло дека прйродни сојузници мораат да бйдат Бугарйте и Србите, йо 
тие во тоа време решаваа важно прашање: на кого каков дел од Македонија ќе му 
припадне во случај на отцепување на последната од Турција.. Меѓутоа, според 
Пржевалскй, „за Македонцйте, како за свои брака, на крај, просто за луге, што се 
борат за правото дело, Не сметаа за потребно да проговорат големите балкански 
политичарй.. Причийата бйла во тоа, смета Пржевалскй, што „кой Македонија 
покажуваа барања во тој или друг степей и Србйте и Бугарйте” .

И на крајот Пржевалскй констатйра дека
„Македонцйте разбраа дека йивйата судбийа не ги интересира Бугарйте во 

толкава мера за да се фрлат заради нив во војна со Турција, па почйале забележи- 
телно да се оддалечуваат од Бугарија и дури да мечтаат за формирање на сопствен 
литературен јазик”64 *).

63) Предсмъртни завети, Сб. Илиндей 1903—1925, 75; X. ПолјаНски, Моменти 
од македойско-полските врски во мийатото, Нова Македокија 10. IX. 1957, 3.

64) X. Андоновски (Полјански), ОдНосот на Ромуалд Пржевалскй спрема маке
донското национал-ослободителйо движење, Современост IV/4 (1954), 344—351.
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Со сета своја активност за популаризација на македонското осло- 
бодително дело, Пржевалскй остави голем впечаток сред полската и 
словенската јавност, разнесувајќи ja вистйната за Македонците мегу 
свойте роднй Полјаци.

3.
Во Чешка и Словачка Илииденското востание найшло меѓу масите 

на срдечнй симпатий й солидарност. ГТечатот одиграл голема улога во 
ширењето на вйстйната за македонската борба. Освен тоа, уште во 1901 
година познатиот учен Л. Нйдерле својата студија „Македонското пра- 
шање” (Makedonska Otäzka), обрнал внимание за македонското прашање.

Со избувнувањето на востанието и непосредно по него мегу чеш- 
кйот и словачкиот народ се раширйл бранот на топлй симпатии кон 
Македонците. Веке се појавиле и организации кой се активйрале кон 
популаризација на македонското дело. Така, во Прага работел „Словен- 
скиот клуб”. Овој клуб на 26 ноември 1903 година организирал маке- 
донска вечер на која говореле двајца чешки доброволцй во Илинденското 
востание. Тие ги йзнеле свойте впечатоци од Македонија. Говореле за 
востанието, за Внатрешната Организација која, спрема нив, раководела 
со востанието, а и за македонските бегалци. По нив говореле и други, 
а на крајот се решило клубот да одржува и други собранија за Маке- 
донците и за нив да собира помош65).

Овој клуб одржал митинг во почетокот на декември 1903 година. 
На овој митинг биле присутни преку 400 души. Митингот го отворил 
адвокатот Шрајнер кој рекол дека Чесите се должни, по свойте словенски 
чувства, да преземат потпорна акција за Македонците. Тоа не треба да е, 
рекол тој, „политичка акција, и акт на хуманост, одреден да помогне 
на браќата на Балканот”66).

На 16 декември 1903 година во Прага се одржала вечеринка за 
помош на македонските бегалци. На вечерйнката говорел В. Клофач, 
пратеник на чешката работничка партија. Toj говорел за .решавање на 
македонското прашање во полза на Словените. Toj ja обвинил Австрија, 
која од една страна работела за смирување на Балканот, а од друга за 
окупација на Стара Србија и Македонија. Toj говорел подробно за маке
донското прашање, за стремежот на Македонците за подобрување на 
својот живот, на свойте народни начела67).

Најголема манифестанта за Македонците во Прага се одржала 
на 20 декември 1903 година. Прв говорел Др. Херолд кој рекол дека 
Чесите не можат да ги помогнат Македонците со физички средства. 
За таа цел треба да се повика Европа. Интересите на европскиот мир, 
рекол говорникот, зависал од барањето на Македонците за незавйсност. 
По него говорел Прохаска, кој рекол дека е должност на словенска Прага 
да им помогне на поробените браќа и барал од Чесите во таа работа да 
застанат на чело на целото словенство. Доктор Баха ги нападнал парла-

6б) Славянский Век, 71 (19.03), 722—723.
66) Београдске Новине, 12. XII. 1903, 1—2.
67) Славянский Век, 72 (1903), 756—757.
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ментите и крунйсаните главк и рекол дека она што станувало во Австрија 
и Русија станувало под влијание на Германија. Слично говорел и Клофач. 
Toj рекол дека Турција била левото крйло на германската политика. 
Понатаму, тој се прашал, како Австрија може да преземе задача да правй 
ред во Македонија кога не е способна да го направи йстиот во својата куќа.

На крајот од мйтингот била прйфатена резолуција, во која се 
изразувало сочувство со Македонците и се повикувал чешкиот народ со 
пари и другй прйлозй да ги помогне Македонците.

По мйтингот присутните демонстрирале по градот пеејќи „Хеј 
Словени” и народни песий68).

Промакедонските манифестаций во Чешка продолжиле и во текот 
на 1904 годйна й натаму. За овие манифестации говори й Ватрослав 
Јагиќ во едно п й с м о  од 31 декемврй 1903 година, истакнувајќи ги заси- 
леште одгласй во Чехнја во полза на Македонците69).

Во Чешка била развйена и голема помошна акција во полза на 
наетраданйте Македонцй. Помошта се собирала на вечерйнките, собра- 
нијата, преку печатот или преку продавање на специјални песнарки за 
Македонците. Собраните средства се испракале во Македонија. ;

4. . .· ;г

Илйнденското востание найде во Бугарија на топол одглас. Избу- 
внувагьето на востанието било дочекано со симпатий и солидарност. Во 
йзразите на одушевеноста највеќе йстапувале македонските емигрантскй 
организации й здруженија. Покрај нив, во таа одушевеност учествувале и 
напреднйте кругови. Така, социјалистите (тесни) на чело со Д. Благоев 
развйле голема актйвност, како преку својот орган „Работшческй 
веснйк”, така й преку јавни йстапи, за популаризација на македонското 
ослободително дело. Според еден податок и самйот Благоев имал желба 
да земе учество во востанието.

Симпатййте особено дошле до йзраз на организираните митинзй. 
Такви, во време на востанието и по него, биле одржуванй не само во 
Софија, туку и во другите бугарски градови. Така, особено бил грандиозен 
мйтингот што бил организиран на 13 август 1903 година во Софија. Во 
донесената резолуција на мйтингот се апелйрало да се воведат ветените 
реформи за Македонија й се йзразува благодарност на општественото 
мислење во светот, кое се застапйло во полза на Македонците70).

По прйлйвот на cè поголемиот број на македонски бегалци во 
Бугарија, била развйена голема акција за нивно сместување и помош. 
За таа цел била формйрана специјална „Исполнителна комисија”, која 
ja коордиш!рала сета дејност околу т. н. „бегалско прашање”. Такви 
комйсйй биле формйрани й во другите бугарски центри. Комисијата 
собирала средства како во сама Бугарија, така и од надвор. Тие се распре-

68) Hrvatsko Pravo, 22. XII. 1903, 2; Slovenski Narod, 21. XII. 1903, 5.
69) X. Андонов-Полјански, Ватрослав Јагиќ за Македонија и македонского 

национално прашање. Гласник 1/1 (1957), 177.
70) Реформи, 16. VIII. 1903, 2; Obzor, 14. VIII. 1903, 2.
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делувале на самйте бегалцй по одредените пунктови. До печетокот на 
1904 година биле разделени над 35.000 лева71). Во распределбата на оваа 
помош ймало низа интервенции од бугарската влада, која во својата 
агресивна политика кон Македонија се стремела й овде да ги замеша 
претите. Така, на еден митинг, што бил организиран во Софија на 6 мај 
1904 година, во донесената резолуција се протестирало против односот 
на бугарската влада кон бегалцйте и наейлието на бугарските полициски 
власти да ги враќаат македонските бегалци принудно во Македонија72).

VII.

ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ наиде на мошне топол одглас 
кај југословенските народи. Ослободителната борба на македонскиот 
народ била дочекана со йзразй на симпатии и солидарност.

Нееднаквата положба на југословенските народи во време на 
Илйнденското востание се одрази и на овој степен од нивните меѓусебни 
врскй. Присутна беше, особено кај потчинетите југословенски народи 
(Словенија, Хрватска, Далмација, Босна и Херцеговина и Војводина), 
и компонентата на одушевеност со македонското ослободително дело, 
уште повеќе, й можноста преку изразување на промакедонската маяи- 
фестација, да се йзразй и желбата и стремежот за својата ослободителна 
кауза.

На чело на движењето во полза на македонското ослободително 
дело застанаа напредните круговй од југословенската општественост, 
што се трудеа да го зголемат интересот, симпатиите и сочувството за 
Македонцйте сред југословенските народи.

1.

Во Словенија, одгласот за илинденските настани бил мошне 
разностран. Словенечкиот печат одиграл голема улога за популари- 
зирање на ослободителната борба на Македонцйте.

Сите весници на видно место го третирале Илйнденското вос
тание. Донесувале подробности за текот на настаните, судрувањата, 
учеството на народот во востанието. Социјал-демократскиот весник 
„Delavec Rdeči Prapor” во една статија пишува:

„ . .  .Револуцијата во МакедоНија нараснува очигледно. Турција апсолутно е 
неспособна да ja задуши.. . Во Европа се појавува очигледното прашање: дали не е 
единствено средство за мирот да се извојува македонската независност и слобода.”73)

71) X. Силянов, Освободителните борби, И, 6—7; Славянский Век, 76 (1904), 
120— 121.

72) Македония, II (1904), 25.
73) Delavec-Rđeči Prapor, 21. VIII. 1903, 2.
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За Йлинденското востание низа статии објавил и словенечкйот 
периодичен печат. Во некой списаније биле објавени и осврти по маке- 
донското прашање. За Македонија пйшувале и словенечките поети. Така, 
поетот Антон Ашкерс ja објавил песната: „Македонски востаник” 
(Macedonski Vstaš), во која ja опеал храброста на Македонците74).

За запознавање со вистинската положба на Македонците придонеле 
и македонскйте бегалци, кои во време на востанието и по него преми- 
нувале во Словенија, а некой од нив работеле при градбата на слове
нечките железницй.

Сето тоа прйдонело меѓу Словенците да се прошйрй йнтересот й 
сймпатийте за Македонците. Затоа и биле преземенй одредени прома
кедонски акции. Така, најголемо внимание за Македонија се обрнало на 
заседанијата на „Рускиот кружок” во Љубљана. Најповеќе во полза на 
Македонците се заложувала познатата словенофилка Терезина Јенкова. 
За да се запознае поверно со положбата во Македонија и со македонскйте 
бегалци во Бугарија, таа во средината на октомври ja посетила Бугарија 
И македонско-бугарската граница, каде гй посетила пунктовите со маке
донски бегалци. Свойте впечатоци од патот гй бележела во својот „Днев
ник”. Тука се сретнала со видни македонски дејци И со командири на 
востанйчкй одреди. Потесни врски ймала со востакикот Владимир Кана- 
зирев, со кого подоцна развила препйска. Toj верно ja известувал за по
ложбата во Македонија и потребата за помагање на македонскйте бе- 
галци во Бугарија.

По враќањето во Љубљана Терезина Јенкова се зафатила со уште 
поголем жар да ja популарйзйра македонската ослободителна борба. 
По нејзина иницијатива на 29 ноември во Љубљана се одржало собрание 
за Македонија, на кое Јенкова поднела реферат за положбата во Маке- 
донија и инсйстйрала за помагање на македонскйте бегалци75).

Собранието решило да се формйра специален „македонски ко
митет”, кој имал за задача да ja популарйзйра борбата на Македонците 
и да собира за нив помош. Комитетот се конституирал и за претседател 
бил избран Васо Петричич, а Терезина Јенкова за заменик секретар. 
Комитетот се обрнал до Владата во Виена за одобрување. Меѓутоа, 
австро-унгарската влада, тргнувајќи од свои йнтересй, поставила такви 
услови кои не можеле да бидат прифатенй. Затоа комитетот се распуштил. 
Toj однос на виенската влада во Словенија бил дочекан со негодување 
я огорчување76).

Наспротй забраната, прилози за Македонците се собирале по 
разни поводи, собранија, предавања, концертй, потписки во печатот и 
преку лично содејство на Терезина Тенкова. Собраните прилози се йспра- 
ќале на организациите кои се занимале со помош на македонскйте бе
галци. Некой прилози Терезина Јенкова гй испратила на Владимир 
Каназйрев, за да ги раздели на бегалците77).

74) Ljubljanski Zvon, XXIV (Januar 1904), 1—2.
75) Slovenski Narod, 30. XL 1903, 2 (Predavanje gospe dr. Jenkove).
76) Slovenec, 13. II. 1904, 5 (Macedonski odbor v Ljubljani).
77) Slovenec, 23.1. 3. IL; 11.11.1904 (Za Makedonce); Slovenski Narod, 20.1. 1904, 3.
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Словенечкйот печат, јавноста и Терезша Јенкова одйграле голема 
улога за проширување на одгласот на Илинденското востанйе меѓу 
Словенците. Тоа придонело да се развие широка промакедонска агйта- 
ција, манифестанта и солидарност.

2.

Печатот во Хрватска одиграл голема улога во ширењето на ви- 
стината за Македонија, за запознавање на хрватскиот народ со Илинден
ското востанйе. Сите весници на првйте страници го коментйрале текот 
на востанието. Весниците пишувале за заземање на Крущево, Клйсура и 
други територии од востаниците. Се пйшувало и за причините на поразот 
на востанието, за страданнјата на народот по востанието. Загрепски 
„Обзор” на 29 август 1903 година пишувал: . .востаниците во Крушево 
тогаш поставија провизорна влада”78). Достатен простор бил определен 
на полйтиката на Силите кон Македонија й реформйте.

За настаните пишувал и хрватскиот периодичен печат. Биле обја- 
вуванй и прилози за македонското прашање.

Преку печатот се запознавал хрватскиот народ со настаните во 
Македонија. Тоа придонело да се преземе акција во полза на Македонија. 
Први обиди направиле студентйте на загрепското Свеучилйште. Меѓутоа, 
најширока акција повела организацијата „Хрватскй Сокол”. Првйн, 
објавила Апел до хрватскиот народ, во кој била подвлечена борбата на 
Македонпите против турскйот насилник и се анализирала тешката по- 
ложба на македонскйот народ. Се повйкувал хрватскиот народ да им 
притекне на помош на Македонците, да йзкажат сочувство й симпатии79).

Со цел да го зголемй промакедонското движење, „Хрватскй 
Сокол” органйзирал на 5 март 1904 година собрание за Македонците. На 
ова собрание говореле истакнати дејци од хрватскиот политички и 
културен свет. На собранието бил изведен и уметнички програм и биле 
собрани прилози за Македонците80).

Парйчни средства за настраданите во Македонија се собирале 
й преку потписка во печатот, потоа преку вечеринки и концерти. Со 
тоа сймпатиите и солидарноста за Македонците пораснале ширум 
Хрватска.

3.

За популаризација на Илинденското востанйе голема улога во 
Србија одиграла српската социјал-демократска партија. Преку „Рад- 
ничке Новине” бйла пропагирана вистииата за МакедоНија й се крити- 
кувал буржоаскиот печат я митинзиге на буржоаските партии, кой ги

72

78) Obzor, 29. VIII. 1903, 4.
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бпроведувале интересите на господаречките круговй во нивната шови- 
нистичка и аспираторска политика кон Македонија.

Голема пропагаторска дејност српскйте социјал-демократа раз- 
виле на митинзйте, што ги организирале во текот на август 1903 година 
шйрум Србија (Белград, Лесковац, Крагуевад), во полза на Македонците. 
Особено е од големо значење резолуцијата што била донесена на митин- 
гот во Белград на 24 август. Во неа се акцентйрало гледиштето дека 
ослободувањето на македонскйот народ лежи предимно во револуцијата 
й дека автономијата на Македонија во врска со конфедерацијата на 
балканскйте државй е единствено решение81).

Со цел да се помогне на Македонците кастрадани во востанието, 
во Србија била спроведена широка акција. Биле формйрани неколку 
комисий. Најголема улога одиграла организацијата „Коло на Српскйте 
сестри”, каде се истакнала уметничката Надежда Петровяк.

За засилување на симпатаите кон Македонците придонело госту- 
вањето на театарската трупа на Војдан Чернодрймскй, со преставата 
„Македонска крвава свадба”, и зближувањето на балканската мла- 
дина во 1904 година, при што се зазело напреден став за македонското 
прашање, со инсистирање на револуцијата и автоиомијата ттко единствен 
спас за ослободување на Македонија.82)

4.

Илинденското вое » ание со симпатии и солидарност било дочекано 
и во другите југословенски земји (Војводииа, Далмација, Црна Гора 
и Босна и Херцеговина). Насекаде печатот одйграл голема улога во 
ширењето на вистината за Македонија. Од овие земји биле испраќани 
и доброволцй, кои зеле учество во востанието (Црна Гора). Во низа 
земји биле организираш помошш акции, на кои биле собрани големи 
средства за помош на македонските бегалци.

Илинденското востание наишло на ердечни симпатии и соли
дарност сред сите југословенски народи. Иако, повеќето од нив биле 
оневозможени за поголема акција, поради странскйот угнетувач, тие 
развиле манифестациона и помошна акција во полза на Македонците. 
Тоа бил потфат од крупно значење — чивел израз на братска заемност 
и солидарност.

%

ИЗЛОЖЕНОТО јасло сведочи со евидентниот одглас на Илин
денското востание мету јавноста во земјите на Америка и Европа. Бор- 
бата на Македонците била дочекана со симпатии и солидарност.

Според спецйфйчностите на секоја одделна земја различен бил 
и степенот на одгласот. Но, насекаде се забележува народната ердеч-

81) Радшчке Новине, 26. VIH. 1903, 2 (Један значајан збор); Радник, 3. IX. 1903.
8“~) Београдске Новине, 25. И. 1904, 3.
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Мост4, прочувственост й симпатии со борбата й страданија на Йакедон- 
ците во текот на востанието.

Конвенционалното изразување на симпатиите прераснало во по- 
вйсока форма на органйзацйоно оформување на промакедонското двй- 
жење, на промакедонската актйвност й манифестанта. Тоа, биле комй- 
тетите и здружешјата, кои развиле голема актйвност како популарй- 
заторска, така и помошна акција.

Бројните мйтйнзи й собранија, на кой била изразувана срдечната 
соЈтдарност со Македонците, претставуваат значаен момент во прома- 
кедонскйте агйтацйи.

Во донесените резолуцйй била поздравувана борбата на Маке- 
донците, се барале најадекватни поволнй модусй за решавање на маке- 
донското прашање.

Помошната акција во полза на настраданите во востанието прет- 
ставувала акт на човечка й братска солидарност.

Одгласот ймал за последйца, преку печатната продукцй)а, да се 
прошйрат и да се развијат познавањата за Македонија й македонското 
ослободително движење, кое во крајна линија, значело ново афирмирање 
на македонските работи во меѓународни размери.


