
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО Н А ИЛИНДЕН МЕГУ ДВЕТЕ’ СВЕТСКИ
ВОЈНИ ВО МАКЕДОНИЈА И  СРЕД ЕМИГРАЦИЈАТА*

70 години не делят откако македонскиот народ на паметен 
ден Илинден 1903 г. се крена со оружје в рака на во)стание за да 
ja урне османската тиранија и да зажив ее вистински слюбоден 
живот.

29 години изминая од другиот паметен Илинден кога во 
манаетмрот Св. Прохор Пчински се ставија темелите на нашата 
сло&ода кои ни овюзможуваат денес да ги прославуваме овие два 
најкрупни датуми од нашата нова и најнова историја.

Револуцијата како метод и средство на планирана и про- 
грамирана борба за свюето ослободување ja прифати македон
скиот народ во своего огромно мнозинство едвам во последната 
деценија на XIX век, по неюолку неуспешней и стихијни буни и 
во-станија од жжален карактер.

Како резултат на извршените економски промени во мате- 
ријалната база на македонского општество кон крајот на XIX 
век ее создадоа нови општествени сили кои ja зедоа врз себе 
улогата на идеолози и координатори на напорите на маке- 
донските работки ма-си за пивного -ослободување од османского 
ропство и од аспирациите на соседните монархии. Творците на 
еоздадената Tajna македонско-одринска револуционерна органи- 
зација ΰο Со лун, со својата дееетгодишна макотрпна и системат- 
ска активност, успеаја да внаеат револуционерна свеет во голем 
дел од македонсните маси, прилично да ги раздвижат и проку 
самовооружувањето да го подагнат нивниот борбен дух за прет- 
стојната револуција.

Οο· евојата широка платформа на сеопфатност на разновер- 
ските и разнојазичните ма-си што ja наоелуваа Македонија, ова 
прогресивно движение раководено -од Годе Делчев, Г-орче Петров, 
Пере Тошев, Даме Груев, Димю- Хаџи Димов и др. им ja отвораше 
вратата на учество· и на другите народности во Македонија, без 
разлика на нивната версия и национална припадност, под услов 
да ги прифатат неговите принципи на цврсто потпирање врз соп-

*) Реф ерат читан во Македонската академија на науките и умет- 
ностите.

ЈБубен Л А П Е
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ствените снаги за извсјување на своето сопствево ослободуваиы 
И голем дел од нив му се приклучија за да ja делат судб* 
ната со него.

Без оглед на тоа што не беа cè уште достаточно* подготвен 
со оружје и вешти в10'јиички кадри, и без оглед на тоа што меп 
народната ситуација не им ветуваше среќен исход на борбат; 
македонските маои воспитувани и подготвувани на преданост 
еаможртва на даден знак од Организацијата, на 2. август 1902 : 
се кренаа на востание.

Востанието ja зафати негде со поголем негде со помал инте! 
эитет целата територија на Македонија: од Скопска Црна Гор 
и OcoroBioi на север до Вич и Пајак Планина на југ и од Бистр 
и Стогово на запад до зад Пирин Планина на исток за да се пр< 
фрли подоцна надвор од територијата на Македонија и в 
0 дринск)01.

Во о-ва крваво и пред време кренато востание, насилнот 
преземање од турската власт на градот Крушево, уривањето* н 
старата и организирањето на новата в!зстаничка власт во неге 
заземаат врвно* место во оваа славна Илинденска епопеја. В 
кренатото Илинденско- восстание беа оелобздени многу планинск 
села и две мали гратчиња Клисура и Невеска. Клисура дури с 
задржа три недели во> рацете на воетаниците. Но никаде не с 
замисли за формирање на револуционерна власт како во Крушевс 
Никаде не д|0'јде до израз творечката инициатива на маоите 
нив-ните раководители како во него. Најодзадѕи, никаде на Балке 
нот така рано и така правилно· не беа поставувани и решавак 
нрашањата за рамноправното учество на разнорэдните и разнс 
верските маеи во· управувањето со нивната понатамошна судбин^ 
Малата Крушевска федерација, родена во огнот на Револуцијат^ 
и нејзинизт манифест упатен до муслиманското население со це 
да им пи објасни слободољубивите и длабоко човечките цел 
на востанието, стаиаа не само идеал кон кој се стремеа иднит 
поколенија туку и непресушен извор за инспирација на редиц 
писатели, уметници и политичари.

Готовности со ко ja 1903 година организираните македонск 
маси го прифатија повикот на Тајната македонско-одринска реве 
луционерна организација за стапување во крвавата пресметка с 
вековниот потисник; еланот и храбро ста што ja покажаа во теш> 
на тримасечните борби; пројавеното единство и >сплотен!оет н 
македонските со влашките маси во организираньето и одбранат 
на Крушевската Република и иајодзади цврстината со која ж 
доцна ги ноднесоа безмилосните удари на задушувачите на востѕ 
нието, останаа незаборавви страници од оваа крвава Илиндев 
ска епопеја.

Непобитна вистина е дека „Големината на историскит 
настани најсугестивно се изразува во трајноста на нивното воз 
дејство. Илинден 1903»та година ja имаше судбината да биде та
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kob настан — да значи многу и за своето вр-еме и за вр-емето на 
иднината“ .1) Зошт-о навжтмна ниеден настан од нашата нова 
историја не ее засече така длабоко- во свеста на македонските 
маси како Илинден; ни еден не беше така често употребуван во 
натамошните борби на нашиот народ како· пример- за поттик или 
како борбен повик во името на македонската слобода или како 
пример на остварено братство и единство на македонскиот народ 
со друште народности во Македонија во одстојувањ-ета на нив- 
ното право на слободен живот. Но исДзвремено' ни еден настан 
како Илинден не беше така често- и злоупотребуван во цели на- 
иолно спротивни на неговата суштинска намена: самоослободу- 
вањето на македонскиот народ по пат на револуција и неговото 
оспособувањ-е за слюбоден живо-т.

Се до Првата светска војна слабо се евоцираа, барем не 
јавно и во литер-атурата, спомените и одбележувањето на Илин
ден. Секако дека тоа го- оневозможуваше зафатеноста на прежи- 
веаните илиндеиски борщи во разгорештените идејно-политички 
расправил внатре во- редовите на самата Организација кои се 
завршија со- иејзиното омаломоштување и растурање пред Хуриет- 
ските денови. Не помалку тоа го оневозможуваа б-годишяите 
крвави борби во Балканските и Првата -светска војна чишпто ре- 
зултати беа раскинувањето на македонскиот народ и неговата 
територија на три дела од страна на соседните монархии и еми- 
грирање на маса Македонци во соседните земји и вЬ далечна 
Америка. Н-о Илинден како заедиичко дело на целокупниот ма
кедонски народ и споменот за него стаиаа една од најздравите 
врски штэ ги поврзуваше Македонците од сите три насилно ис- 
тр-гнати и пр-егр-адени со тешко пре-одни граници, како и сите 
емигрирани Македонци. А не беше мал бројот на оваа голема 
македоиска дијаспора : само во Бугарија до 1923 година беа еми- 
грирале о-колу 300.000, во Америка 50.000,. во Турција и Цариград 
50.000 и во Романија околу 5.000 Македонци.2)

1. Ремшшсценциите на Илинден во Пмринска Македонија и сред 
македонската еммграција во Бугарија

Сред огромната тристоилјадна макед!он1ска емиграција рас- 
турена по разните краишта на Бугарија и сред компактните ма
кедонски маси во Пиринска Македонија се засолна најголемиот 
бро-ј од видните македонски во-јводи и учесници во Илинденското 
востание. Голем број од нив, о-пфатени од носталгијата за својот

0 Димитар Митрев, Илинден 1903 —  пре домен чин и патоказ во нациоиално- 
револуционерната борба на македонскиот народ. Современост бр. 6 за 1968 г. стр. 
511.

2) Ср. П. Петров, Предупредителен позив към Македонците въи од Македония. 
В. „Независима Македония” , год. I, бр. 24, стр. 1.
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роден крај и од неисгюлнетите идеалѕи за ослободувањето на Ма
кедонка, се организираа во името па дадените жртв;и во Илии- 
денското востание во свои специјални такаиаречени илинденски 
организации. За да оставят шзтрајни траги за крвавмте, но светли 
дни од Илинденската епопеја; за да ее оддолжат кон своите над- 
пяти др-угари во воотанието и за да ш  запазат од заборав нивните 
светли ликови но-чнаа да ги евоцираат своите спомени за нив на 
самио-т ден Илинден. Тоа го правеа не само усно туку и им посвс· 
туваа цели вескици и еписанија или специјални јубилејни листови 
и зборници што го но-cea името на Илинден.3) Додека голем број 
од чесни илинденски борци ги изнесуваа своите спомени как о 
гюука за идните поколенија, какЈо· поттик за одстојување на иде* 
алите што ги раководеа илинденците да се доберат до вистин- 
ската -слобода на македонскиот народ, дотолку друг не мал дел 
од македонските емигранти, под влијание на големо бугарската 
буржоазија, лажно го иитерпретираа делото на Илинден. Трајно 
ќе остаыат во сеќавање острите зборови на Димо Хаџи Димов со 
кол ги жигосуваше тие фалсификатори и нивните пЬмагачи:

„Бугарската бурж оази ја  со  своите верни македоисвујуш чи паггрио- 
тари, макар да стаыала навистина „скромна“ во својата омалюмоштееоет, 
не се остава од меракот да т  превртува коските ста илинденскдае реиво- 
луционери и да се «игра со нивното оолободително дело. Т аа го .екоплоати- 
ра овој настал -кога намерно ja  ф а лш ф и к у в а  ыеговата вистинсжа оодр- 
ш ш а , за да ги потхранува своите пакоски национал потачки стремежп. 
сведены еега по ееопходност на жалосното баранье да й се даде „автоно
мии а “ на Македонии а.

Тоа (востаниего б. м.) беш е предизвикано од бугарската бурж оази ја  

и од нејзините макецонсвујуш чи орудија, наседнати н а  меоиата служ ба  

во Б у  гари ja. Станатото население во најголежиот свој дел се бореш е за 

својата, за македонската слобода. Историско свидетелство за тоа е цро- 
гласувањето на Круш евската република, прва на Балканекиот П о л у 
остров, инепирирана од незаборавниот македонски револуционер социja -  
лист Н икола Карев, но за кого, како · и за сите револуционери соци ја- 
лисшл и слободомислителЈИ. . .  „историчарите“ на патриотизмот молчат  

како риби.

Предисторијата на Илинденското востание е достаточно долга, како  
што е долга и неговата поисторија. Н о од псчетокот и  до крајот  се гледа

3) Н а пример „Илинден” , орган на Сдружените бивши македоно-одрински 
револуционери, двонеделен весник излегувал во Софија од 1921— 1926 г. , ̂ лю стра
ция Илинден”, орган на Илинденската организација, излегувал еднаш месечно од- 
1927— 1944 г.; „Илинден” , Сборник в полза на големото Илинденско востание, орган 
на Македойското студентско дружество „Вардар” излегувал од 1921— 1929; „Илии  
ден” , орган на Македонската културно-просветна младешка организација „Пелистер” 
во Бургас, единичен лист излегол на 2, V III 1924 г.; Илинденски лист, единичен број 
по случај годишнината од Илинденското востание излегувал секоја година о л 1933—  
1944 г. и др.
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Македкшеката емиграција во Софи ja  на Илийденската  

манифестации а во 1924 година

Илинденска свененост во Горна Џ ум аја по повод 30 годвши 

од Илинденсшото востание





само едно, дека M a  кед они ja  пр ona дна зашто бугарската буржоазѕија са - 
каш е да ja  голтне во својот сопствен трбух без да држ и сметка и за 

другите волци наокооху.
Нем а ншито погадаю и поп од л о денес од бесрамноота на таа бурж оази - 

ја  и од безобразнюста на патриотарите да ое поеикуваат на Илинденското  

востание и од него да црпат вдахновееие за својата ггропадната к ауза“4) 
—  заклучуваш е во својата стати ja  од месец август 1920 г. Дим о 

Хат.ти Димов.

Со големи свечености го прослави во 1922 г. дейот на воста- 
нието прогрееивната македонска емиграција, собрана околу дру- 
штвото „Илинден“ и истОшдениот весник „Илинден“ . Иницијатор 
и душа на таа прослава беше ноетот —  воставик од с. Селце, 
Дебарско Арсевиј Јовков. Покрај одржаниот реферат за исто- 
риекого значење на Илинденското востание пред повиканите де- 
легати од Илинденските друштва на македонската емиграција од 
внатрешноета, Јовков го објави и прологот на својата голема поема 
замислена ш  три тома и поеветена на Илинден. Заслужуваат да 
се спомнат по тој повод искажаните силно емотивни зборови на 
Јовкова во неговата статија посветена на паднатите илинденски 
борци:

„Н а овој збир од без,имени борци, од непозш ти херов  што гп 

посеаја македоеските планиим со с зонте беокрони гробо-ви, на таа народна 

маса што нема име, но оетави исдррија, нхто не  зборува но твори, што 

ja  влечеш е иајцреата балканска робија, но го даде Илинден 1903 година, 
на иеа нашиот поклон, од неа —  наш иот восхит“.5)

Скоро секоја година и по сите места каде што живееја Ма- 
кедонци во Бугарија стана пракеа да се организираат помеви и 
парастоси на паднатите борци во· Илинденското· востание и да се 
приредуваат специјални утра или вечери со пригодни программ 
посветени на Илинденското востание и неговите херои. Не ретко 
о*вие приредби добиваа шовинистички призвук. Чувствувајќи ja 
опасности да не се изродат во иајобични голословни тиради и во 
нолза на големобугарската идеологија, од една страна, а со цел 
да ги пренесе пораните на илинденските борци на тогашйите ре- 
волуционери во вивната вистинска светлина, од друга страна, 
уште еднаш Димо Хаци Димов се хиоврати на суштината на Илин
денското востание и неговите последици во посебна брошура под 
наслов ^Илинденското шетание и поуките од него за денешните 
револуционерм“, укажувајќи им дека само преку самостојна рево- 
луционерна дејност, само· преку борби против завојувачката по
литика на балканските влади и во сојуз со сите поробени народи 
и погиснати класи може да се дојде до победа:

4) Д. X. Димов, Илинденското възстание, в. „Освобождение” I. 7 стр. 2. Покасно 
и Анастас Митрев во статијата „Илшстрација Илинден во служба на врховизмот” 
објавена во „Македонски вести” , бр. 21 од 12. V I 1935 г. исто така остро истапи про
тив искривувањето на суштината на Илинден од страна на редакцијата на гореспом* 
натото списание на Илинденската организација.

5) А. Й., На неизвестните. В. „Илинден” III, 1, (1924) г., Стр. 2.
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„Народ ко j шлю м о ж е т е  да даде едко Илинденско востание и да 

прожив ее ц ела редица теишяи и горчлиѕви разочарув атьа после него, но  

Јкој пак е е  е очаен <и се крова за нови боюбги, таков народ не у  мира, ко 

h e  го доживее тржестволю на својот идеал, само ако не си ги затвора 

очкзте цред у  словите во кои се развивал во минатото и h e  се развива  

и за  понатаму кеговото о1слободи1телно д ело“, ободруваш-е Х аџ и  Димюв 

во ев oj ага  брош ура за да заврпги со овие прюрочки зборови: „Македонииа 

имаше овoj прв Илинден, по кој настагиија крваеи дни н а  уривањ е и  

»тешки страдања во текот :на една цела чеггвртина век. Т аа  ќе има и свој 
втор Илинден, но веќе при идиата нова и  сигурна епоха на  б лиски п о 
беди и  оелободување. Toj втор И линден  е близок, тој донага. И  тоташ  

останатите ж иви  стари и нови (илинденци братски ќе се претрнат и ќе  

се радуваат на поРтиггашиот идеал .. ,“6)

Одбележувањето на 20-годшпнината од Илинденското воста- 
ние не пред|изв)ика само обични реминисценции кај старите Илии- 
денци туку кај некой од нив и дела од трајна вредноет. Покрај 
спомнатава брзшура на Димо’ Хаџи Димов по* повод прославата 
на 20-годишнината се појави 1923 г. првата драма под наслов 
„Илинден“ во пет чина од учесникот на Илинденското востание 
во Крушево, Никола Киров-Majски. Задоен со идеалите на Кру- 
шевската република и самиот еден од нејзините градители Ни
кола Киров Мајски ja напиша својата драма „Илинден“ на кру- 
шевски говор и со тоа им даде уште понепосредна автентичн)ост 
на своите херои. „Со евојата животна вистинитост и со елемен- 
тите на изразит национален колорит, живо потенциран и од чис- 
тиот македонски јазик — вели Димитар Митрев во една ев о ja 
студија —  таа предизвикуваше на претставите во крушевскиот 
културен дом во Софија ефектно· патриотско дејство кај Поле
мист број на нејзиките гледачи“ .7) Подоцна, по повод 30-гюдиш- 
нината од Илинденското востание Христо Силјанов ja објави 
богатата со фактографски материјал студија за Илинденското 
востание,8) а Никола Киров Мајѕски го напиша прозното популар- 
но дело „Крушево и неговите борби за слобода*4 што како одделна 
брошурка излезе 1935 г. И до крајот на својот живот Никола 
Киров-Ма]ски ги проучуваше со голема пасија материјалите за 
Илинденското востание и Крушевската република оставајќи една 
прилично обемна книга во· ракопис за Илинденската епопеја која 
cè уште чека на свој издавач.

Како и по сите места каде што* имаше македонски емигран- 
ти во Бугарија, делото на Илинден уште повеќе беше почитувано 
и прославувано во голем број места на Пиринска Македонија. Од

6) Д. X. Димов, Илинденското възстание и поуките од него за днешните маке
донски революционери. „Македонско дело” , бр. 5 за 1925, стр. 5.

7) Д. Митрев, Одразот на Илинденското востание во уметничката литература. 
Збориик Илинден 1903— 1953 Скопје, 1953, стр. 270— 271.

8) Хр. Силянов, Освободителните борби на Македония, том I: Илинденското 
възстание София, 1933 г.
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крупно» значење е појавата во 1939 год. на сериоз-ната «студиja на 
македонскиот прогресивен публицист и виден раководител во- 
Горна Џумаја (денес Благоевград) Коста Веселмнов под насл-ов 
„Македонската преродба и Илинденското воетание“ . Покрај неј- 
зиното масовно распространување низ Пиринска Македонија и 
сред емиграцијата во Бугарија каде што наиде на одличен прием, 
книгата на Веселмнов статна и во Вардарска Македонија и укажа 
силн!о» влијание на прогреоивната македонска младина. Дури во 
ирвите чекори на македонекото школетво во ослободена Маке
донка целата книга на Коста Вееелинов беше проведена на маке
донски јазик и Дополнета со мали материјали од друште периоди 
на македонската историја за да послужи како- основой материјал 
за изучување историјата на преродбата и Илинденското воетание 
во иашите први македонски с Доводки училишта.

Нам не ни е целта да се осврнуваме на опте прозни и пост
они дела во1 кои е одбележена Илинденската епопеја, а што така 
солидно- го има реализирано академикют Димитар- Митрев во 
својата гороспомната студија по повод 50-годи.шнината од Илин
денското в1останпе од која некой прршери ни послужија овде за 
илустрација. Но треба да го подвлечеме фактот дека колку по- 
веќе се оддалечуваше времето од денот на кренатото Илинденско 
востание толку повеќе во новите услови одбележувањата и про
славите на Илинден кај прогресивната емиграција во Бугарија и 
Пиринска Македонија добиваа карактер на новик и знаме за 
нови борби, за исполнувањс на нереализираните завети на кру- 
шевските републиканци. Тоа најеклатантно се гледа од заветот 
на преживоаните илинденци објавен во збор-никот Илинден 1903 
што но повод 35-годишнината го- организира и редактира со реди- 
ца статии и спомени на видни македонски дејци публицистот 
Димитар Глигоров Зафиров и којшто гласи:

„Илинден е ден за слава и  почит —  база за, средни дни н а  М аке- 
данија. Ние, останатите ж иви илинденци, ш ло еден по друг го напуш - 
таме животот, м м  го оставаме на идните поколонија овој наш  аманет: 
да го продолжите делошо -на Илинден до оео ј него® /ореќен к р а ј за којш то  

не сме престанале и нема да престанеме (да мислиме до напхиют по

ел еден здив“.9)

2. Одбележувањето на Илинден во Вардарска Македонмја

Ако во Пиринска Македонија и сред бројната македонска 
емиграција одбележувањето на Илинден меѓу двете светски војни 
веде такви јавни и масовни манифе-стациони форми во проел а-

9) Сборник Илинден 1903. София 1938, на насловната страна на корицата овој 
завет ги носи потпиеите помету другите на: Туше ДелиивановvПавел Шатев, Божии 
Проданов, Никола Малешевски, Алекса Мартулков, Крсто Термов Шакир, Стеван 
Аврамов, Тане Мурџев и др.
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вите и во литературата, во Вардарска Македонија, поради неги- 
рањето на македонскиот национален индивидуалитет и неговата 
национална историја и култура од страна на господаречките кру- 
гови и ненародните режими, јавното одбележување на Илинден 
било преку спомени, било преку написи од каков и да било вид 
беше забрането и оневозможено. Поради тоа нашиот народ, осо 
бено неговата прогрееивна и борбена младина, беше принуден 
да пронаоѓа друш форми, да се служи со други методи и средства 
за да го одбележи овој деи. Во тој правец му даде прилична помош 
најпрогресивната општествена сила во тоа време, нелегалната Ко- 
мунизстичка партија на Југославија. За разлика од ненародните 
режими од бивша Југославија КПЈ беше едииствена организи- 
рана сила што ш  оцени и призна револуционерните традиции на 
македонскиот народ и неговото право да ja развива евојата нацио
нална култура. Дюказ за тоа е појавувањето во 1924 год. на ма- 
лата брошура на еден од врвните раководители на ЦК КПЈ Коста 
Новаковиќ под наслов: „Македонија Македонцима, земља земљо- 
радницима!<£ во која оосем јасно се подвлекува големото значење 
на Илинденското во1стание во борбите на македонскиот народ за 
негово оелободување. Но оваа брошура беше не само забранета 
и конфискувана по нејзиното растурање туку и нејзиниот автор 
и нејзините распространувачи накалсени со прилично високи 
казнр!.

Од друга страна, не беше никако забранета· да се напаѓа и 
фалоификува во буржоаскиот печат меѓу двете светски војни 
Илинденското востание и Крушев(ската Република. Еден пример 
за тоа. Некојси Н. (веројатно школскиот на дворник вю Битола 
Јован Ничота) во статијата „Крушево некад и сад£< го окаракте- 
риса Илинденското вюстание како „по злу познато Илинденско 
востание“ , како „покрет непромишљен, недовољно припремљен 
од бугарског комитета да се заинтересује Европа хришћанским 
живљем у Турској{£, а десетдневната Крушевска Република како 
„десет дана лалсне слободеci и други вакви неточности.10) Меѓутоа, 
не беше ништо во состојба да го· зацрни и да го извалка овој све- 
тол ден на македонскиот народ зашто тој беше навлегол длабоко 
во- иеговиот катадневен лсивот, па дури станал и еден вид камеи 
межник за хроиикирање на настаните. Изразите „пред востанието 
или по востанието“ беа влегле во секојдневната пракса за одбе- 
лежување на некој настан во лсивотот на луѓето од овој крај, а 
бројиите народни песни за палењето на Крушево, Смилево и сто- 
тици други села, како и за крвавите судари и подвизи на Илин-

10) Н .? Крушево некад и сад. в. Вардар” (Скопље)Ш , δρ. 168— 170, стр. 3. Рела- 
тивно објективни податоци за Илинденското востанне даде универзитетскиот про- 
фесор Душан Поповиќ во својата книга ,,0  Циннарима.” Београд, 1937, стр. 295— 3C0
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денските борци низ цела Македонија11) станаа најефикасно вос- 
питно средство за трајно запазување на споменот на овој голем 
настан и оястовремено најубави венци со кјоси им се оддолжуваше 
иашиот народ над нзивните знајни и незнајни гробови. Споменот 
за Илинденското востание оживуваше во поширќжи размери ce- 
ко ja година и на селските со бодри посветени на верскиот празник 
Свети И ли ja што го славеа многу села и манастири низ Македо- 
х-хија. Постелено верската содржина на овој сведен откако беше 
избувнало Илинденското востаиие почнуваше да се потиснува и 
заменува со новата револуционерна содржина што му ja даде 
Востанието подигнато* на то] ден и поимот Илинден од поим на 
црковен празник и со верска содржина во подоцнежно време поч
ка да се сфаќа и гюдразбира како празник на Илинденското· 
востание и Круш ев ската република.12)

Секако најдлабоки беа епомените за Илинден bö Крушево, 
каде што востанието зеде најголем разгор Секоја година старо 
и младо, жени и деда од Крушево и околи]ата се точеа во· утрин- 
ските часови на Илинден кои Мечкин камеи божем на излет а 
всушност за да му оддадат почит на легендарниот херој Питу 
Гули и неговите другари. Особено овие носе™ на Мечкин камен 
иючнаа да земаат помаоовеи и органиэиран карактер од 30-те 
години на ово] век, поради што полициските власти во Крушево 
го забранија посетувањето на Мечкин Камен на Илинден. Сепак 
прогресивните младинци од овој крај најдуваа начини да До* одбе- 
лежуваат овој ден на други места и во часто практикуваната фор
ма на излети. За одбележувагье е изузетното и вешто изведеното 
оддаватье почит на илинденските жртви преку парастос и говор во 
крушен ската црква Св. Никола 1935 г., по инициатива на тогаш- 
ниот секретар на крушевската оггштина Андон Мацан. Мацан во 
разговор »со архиерејскиот намесник во Крушево- Данило К уки ! 
дека во 1903 г. било* кренато во овој крај востание, како и во 
Србија на чело со Караѓорѓе, против турската власт во кое кру- 
шевчаните дале големи жртви на кои никој досега не се сетил 
да им организира парастос, демократски расположениот архи- 
ерејски намесник во Крушево, возбуден од една ваква очевидна 
неправда, юе согласил не само да одржи парастос туку и говор во 
црквата пред многубројниот насобран свет на денот Илинден. 
Меѓутоа, откако разбрале локалните власти во* градот за изве- 
декиот парастос настанале сослушувања и друти притизсоци така 
што уште еднаш не се повторил ово] начин на одбележување на

п) Поопширно за содржината, битките и лшсовите од Илинденското востание 
во народните песни види во статиите на Димле Најчески, Илинденското востание во 
македонската народна поезија. „Македонски фолклор” год. И, бр. 3— 4, стр. 83— 90; 
потоа кај Никифор Робовски во статнјата, Одразот на Илинден во македонската 
историска песна, „Македонски фолклор” , год. I, бр. 2. стр. 42 и др.

12) Гане Тодоровски, Македонската народна песна и Илинден. Книга за Илин- 
двн. Скопје, 1969, стр. 327— 329.
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Илиндеи.13 *) Наспроти сено» об,а идните годный о д бел ежу в ањето на 
Илинден во Крушево и околијата добиле уште поинтензивен и 
гшсодржаен карактер. На та]ни состаноци под формата на излети 
во1 блиската окСли] а на Крушево со подготвени реферата: за зна- 
чењето на Илинденското востание н оддавањето- попит на пад- 
натите, крушовските младинци часто пати заодно со дојдени 
специјално за таа цел младинци од Прилеп го одбележуваа овој 
празник како ден на борбената готовност да ja извојуваат својата 
слобода. Осо'бено широки размери зело одбележувањето на Илин
ден во Крушево и околијата во 1940 година. За таа цел биле 
создадени активи за организирање специјални состаноци на кои 
се говорело за Илиндеиското востание. Покрај тоа, во еамиот 
град Крушево· бил одбележан споменот за Илинден во таа година 
со предавања и по крушевските села Ракитница, Зашле и други 
места. Во Ракитница ги изнесол своите сеќавања останатиот жив 
илинденец Најдо- Вељаноски —  Черта, активен учееник во воста- 
нието и деец и другар на социјалистите Веле Марков и Никола 
Карев. До која степей се проширило !одбележувањето на Илинден 
од страна на крушевчаните говори и фактот дека мнозина појдени 
на печалба во Белград спроти денот на Илинден во 1940 година 
се собр-але тајно за да го чујат специјално приготвениот реферат 
за значењето на Илинденското востание.

Не »се ЗДбележуваше Илинден само· во Крушево· и неговата 
околија туку скоро· во- сите поголеми градови во Македонија, со- 
одветно на месните услови. а понекогаш и во рамните на други 
крупная прослави. Така, на пример, ползувајќи го јз^биларното од- 
бележување на 150-годишнината од Француската револуција во 
1939 год., скОпската прогресивна младина, зад која стоеше По- 
кранскиот комитет на К. Партија, објави специјална брошура11) 
по то] повод. Покра] неколкуте пригодная статии и материјали за 
самата Француска револуција, објавена е Bio оваа брошура и една 
статија на Страхил Гигов за „Француската револуција и пашите 
традиции“ . Споредувајќи ]а Француската револуција со други на
стами на Балканот, Гигов го искориютил моментот да укаже и на 
поважните борби на македонскиот народ, а особено да го· подвле- 
че Илинденското востание со цел да ja поврзе 150-годишнината 
од 14. јули 1789 г. со нашите домашни традиции. Страхил Гигов 
тврдеше во статијата дека

„прейте дни на Круш евската република ивдсо во помал обем и 
краткотрајни, во· многу нё нЮ|теетуваап? на .првите дни на голем а та 

Ф  ранц у ска револуција. ИЬтиот эамав, истата воодушевенюст, мстите идеа- 
ли  кои ни се добро пшгаатя од Француската. револуци ја се гледаат  

и во К руш ево“.

13) Андон Мацан, Податоци за манифестацијата на Илинден во Крушево одр· 
жана во 1935 год. Институт за Иационална историја Скопје —  документација.

ы) 150 година Фрашдуске револуције, 14. јула 1939. Скопје 1939 г,
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Што е од о|собено зиачење Гигов го дадс во својата стдтија 
Крушевскиот манифест, прво на српски, потоа на македонски 
јазик и со тоа за прв пат ja запозна нашата јавност во Вардарска 
Македонија помеѓу двете светски војни со овој знаменик акт на 
Крушевската република. Се разбира дека иенародн1ите режими 
го забранија растурањето на оваа брошура, како и весникот „Наш 
лист“ во кој беше препечатен алстиот Манифест, а сам&мт Гигов 
беше уапсен. Мегутюа, додека стигиала забраната и брошурата 
и дел од броевмте на забранетиот „Нага лист“ веќе биле расту- 
рени15) и послужило како одличен материјал за збогатување на 
младинците со дотогаш непозкатите страници од Илинденското 
востание и Крушевската република. ОттЮгаш туку речи низ цела 
Вардарска Македонија, каде и без тоа беа најживи традициите 
на Илинденското востание, занести ja прославите на Илинден и 
поорганизирано и посодржајно.

Сфаќајќи ja важноста на Илинденското' востание како сред
ство за револуционизирање на македонските мази, Покраинскиот 
комитет на КПЈ за Македонија од 1940 година реши да го воведе 
ирославувањетО' на Илииденското во1стаиие како· широко практи- 
кувана форма за раздвижување на масите. За прославите им беше 
доставуван не само материјал во врска со истакнувањето значе- 
њето на Илинденското востание туку и подетален план за начинот 
на изведувањето на тие прослави и нивното прераснување во де
монстрации против некародните режими.16) Покрај изведените 
проелави во- Скопје,17) Струмица18) и други места, особено успешни 
беа прославите на Илинден во 1940 година во· Охрид и Прилеп.

Прзславата во Охрид се изведе со излет во блискиот манас- 
тир Св. Илија каде беше вообичаено да се собира народот на 
тој ден на собир од со1седните села. Исто-времено· сите стз^денти 
дојдени на летување во специјално 10'рганизираната колонија во 
Охрид зедоа учество на излетот. Пред излетниците и пред насо- 
браниот народ во манастирскиот двор одржал говор за значењето 
на Илинденското востание Мирче Ацев. На враќање во- град Ох
рид студентите пееле р'еволуционерни песни, осюбеио тогаш по- 
пуларната песка „Гори поља по цел свет да се зна, Македонија

15) Дејан Алексић, „Наша реч” во периодот од 1939— 1941. Зборник 40 година 
Том IV, Скопје 1961, стр. 333.

16) Фактографски материјали за историјата на бившата скопска партиска ор- 
ганизација од 1941— 1944 г. Од изјавата на Бајо Видиќ, И Н И  Архив, РД Р —  1— 2, 
стр. 92; Сретен Жујовић, Сећања из предратног партијског рада И Н И  —  Архив.

17) Видик на истото место тврди дека на илинденскиот излет надвор од Скопје 
учествувале околу 1000 лица и при влегувањето в град со револуционерни песни биле 
растерани од полицијата и 300 од нив уапсени.

18) М . Пандевски и Г. Трнката, Струмица и Струмичко низ историјата, Скопје, 
X 969, страна 348— 349,
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слободна, слободна ќе живеј“ , што привлекле маса народ. Ce 
разбмра дека тоа предизвикало апсење на Мирче Ацев и неколку 
поистакнати етуденти во манифестациите виз градот.19)

Најмаоовен карактер и ударна сила зеде прославата на 
Илинденското востание во Прилеп на 2. август 1940 год. По пла
кат на Месниот комитет по вообичаениот маоовен излет во бли- 
ската околија на Прилеп на враќање излетниците влегле во гра
дот со пеење на револуционерни песни и повлекле со себе-си уште 
стотици други граѓани. Пред илјади маем на четирм места во 
градот спещфлио пјодготвени говорници, поврзувајќи го денот 
на востанието со современата тешка положба на македонскиот 
народ и неговите погазени права, ja претвориле мавифестацијата 
во демонстранта и ги обвинувале ненародните резкими барајќи 
што повеќе слобода, леб, мир и правда. Наелектрисаните маем 
ja жигосувале експлоататорската политика на дотогашната влада 
со тутунот и извикувале пароли против шјната. Брзо масите дош- 
ле во остри судири со полицијата при кои имало повеќе апеења.20)

ПК на КП.Ј за Македонија како иницијатор за масовното« од- 
бележување на Илинденското востание бил задоволен од постиг- 
натите резултати и го изразил тоа свое заДоволетво во својот 
нелегален Билтен со овие зборови:

„Прославата на Илинденското востание и изведееите демонстрации 
на тој ден ширум Македонии а покажуваат каква огромна ееергиј а во 
себе ш а македонского национално движенье. Овие демонстрации го изне- 
соа на оветлоста на денот длабокиот и револуционерниот карактер на 
она движење... Тие го осветли ja патот по кој треба да се продолжи, 
како и потребвите форми за правилво водење на ослободителната борба“.21)

Подвлекувајќи го иеториск-иот континуитет на оваа борба 
какзо. израз на националната самобитност во· еден од другите 
броеви од Билтенот на ПК на КПЈ за Македонија се истакнува 
дека Илинденското востание, Крушевската република и светлите 
имшьа на народимте борци кои го загреваат револуционерниот 
пламен во душата на .македонскиот народ за продолжување на 
„неговата борба, се најдобрата гаранција дека е близок денот 
кога слободното знаме на Крушевската република на славниот 
Карев ќе се развее над Македонија“ .22)

19) Фактографски материјал за историјата на бивша Скопска околија. Изјава 
на Деса Миљовска. ИНИ-архив. P. 1— 1, стр. б— 9; белешки од состанокот на утесни» 
ците во Народната револуција за бивша Охридска околија. Изјава на Симеон Ива
новски. И Н И  —  архив РД  —  11— 1, стр. 3.

20) X. Гергиевски, Охридскиот излет и демонстрациите во Прилеп. Зборник 
40 години К Ш  Том. III, Скопје 1961, стр. 514— 515; Прилеп и Прилепско низ Исто- 
ријата Том II, Прилеп 1972, стр. 88— 90; Л . Н., Прилепските демонстрации, в. Нова 
Македонија од 2. V III. 1951 г. стр. 2.

21) Ив. Катарџиев, КПЈ, конеолидацијата на партиската организација во Маке- 
донија и македонското национално прашање непосредно пред војната 1941. Сп. „Исто
рика” V III, 2, стр. 48.

22) Ив. Катарџиев, цитираната статија, стр. 51.
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Излетници од П рилеп  на излет во ;с. Ореовец на 2 август* 1940 год.

Илинденоки излет на велеш ани





3. Одбележувањето на Илииден во Егејска Македонија

Иако беа живи традициите за Илинденското воетание во 
гејска Македонија, особено во Ко1стурскиот и ЛеринекиЮт крај, 
аде воетанието зеде голема ударна сила, одбележувањето на 
ю-j ден беше уште йзотежиато од потисвичките режими на грч- 
ата монархија. Зато а до крајот на Првата светска војна во Егеј- 
za. Македонија не е забележана ни една јавна манифестација 
зсветеиа на Илинденското’ воетание, не е напитана ни една 
)!себна книга или брошура за него, не е .издаден ни еден леток.
0 колку тоа специјално да не смеете да се манифестира, маке- 
шскиот народ и од овој крај преку своите песни, а особен^ проку 
фодните собири на селените- слави се потоетуваше на овој па- 
зтен ден. Какю> една од безопасвите форми на одбележувавье на 
[авните дено-ви од национално смслободителното движење во овој 
>ај ое практикуваа масовни посети на гр1збовите на паднатите 
фци во 1903 година во битката кај „Локвата“ и „Вшьари“ во 
зстурско на кои битки прекрасии стихови им посвети водач'зт
1 Илинденското воетание од овој крај учителот Лазар поп Трај- 
)в. Во селото, пак, Д'мбени се ко ja година на Илинд-ен се еоби- 
ше под сенките на старите црници во селото и со вообичаени 
•зби се потеетувале на тешки но славной денови од Илинденското· 
1Стание кога нивното село изгоре до темел.

Историеката вистина налага и овде, како и во случајот со 
фдарска Македонија, да спомнеме дека во еден временски не- 
юд помету двете светски војни, кога КПГ имала правилен став 
[рема македонск'ото прашање, во евојот централен орган „Визо- 
:астис“ Танис објавил во· неколку продолженија стати ja под на- 
:ов „Илинден“, херојско воетание на македонекиет народ“ со· цел 
i ги запознае своите читатели, а особено новите преселници од 
ала Азија т  Македонија. Објаснувајќи ги причините за пребр- 
носта на Илинденското воетание, Танис ja истакиал херојската 
)рба на македонските маем за своја слобода, акцентирајќи го 
1КО поука за новите дЬдденци единството на Македонците со 
>угите народности на теренот во Егејска Македонија, реализи- 
iHo во· „прекрасното народно· воетание“ , како· што во статијата 
• окарактериса Танис Илинденското воетание.23)

40 Одбележувањето на Илиндеи т  странство

Ако македонскиот народ од Егејска Македнија немаше 
зжност да го одбележува Илинден јавно во својот родеи крај, 
>ојната емиграција од Егејска и другите два дела на Македонија

23) Ристо Кирјазоски, Една пригодна статија во весникот „Ризоспастис” по 
вод Илинденското воетание. Г И Н И  XV II, бр. 2 стр. 183.

4 Историја
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распрсыата по градовите на Турција, САД и друга држави во· Аме 
Р'ика ja земаше често иницијативата за одбележување на Илии 
денпкото востание.

Најбројна беше емиграцијата од Егејска Македонија вс 
Турција, поконкретно в b Цариград. Од прв'ите години по· Прватс 
светска војна секоја година македонската емиграција во Царигра/ 
организираше панахиди на Илинден во црквата Св. Димитриј.2 
штО' со свои средства ja беше подогнал замОжниот костурчанех. 
Д. Спиров од Загоричани во чест на паднатите за слободата ж 
Македонија. Покрај пригодните говори изречени по тој невод 
цариградското доб-ротворыо друштво на македонската емиградијс 
делело- понейогаш слики на паднати Илиндейскпд борци, а ноне 
когаш дури и значки.24)

Ни малубројната македонска ко л они ja во албанската пре 
столшина Тирана не го заборавила да го· одбележи помогу дветс 
светски војни големиот ден на својот народ. На своите излета 
во околината на Тирана почнувајќи од 1937 г. македонската к о  

лонија го одбележала на неколку пати до избувиувањето н.а Вто 
рата светска војна овој светол ден на македонскиот народ.25)

Со поголеми свечено1сти бил одбележуван Илинден од број 
ката емиграција во САД и тоа не само со панахиди во чест ж 
паднатите во Илинденското востание и со масовни пикници тукз 
и со спецмјалии «статии посветени на Илинден и Крушевската 
република. Органот на прогресивната македонска емиграција штс 
ja раководеше илиндеиецот Смайле Војданов и Гео Пиринскг 
„Македонски билтен“, а што го издаваше цеитралното биро ж 
Македонските независим прогресивни групи во САД и Канада 
уште во првиот број од 1930 година ja повикуваше македонската 
емиграција во овие две држави да се врати кон заветите на Дел 
чев и неговите другари, подвлекувајќи го значењето на Илинден 
ското востание со овие зборови:

„Нема колглба или  овчароки под с л  он мету Бабуна и П ирин што ж  

дале данок во· крв и труд во епмето на слободата и  од љубов нон татко- 
вината. А  со Илинденското востание македонскиот народ ja  напиш а с« 
крвта на н a ј д осто j едите синови ста j свет лата страница во ирторијата Нс 
с с л  ободителното движѕење од којаш то неговите поколеем ja  ќ.е црпаг: 
пример и  воодуш евувањ е“.26)

Идната година на 2. август 1931 Акронската туп а  „Горче 
Петров“ при македонскиот народен сојуз во Америка организм 
рала голем пикник одлично по сетей не само од Македонците ο(ι 
Акрон туку и од околиите градови. На тој маеовен пикник Гес 
Пирински, како секретар на Македонскиот народен еојуз, одржаЈ

24) „Независима Македония” II, бр. 70 од 9. VIII 1924, стр. 3; III г., бр. 123 о;
21. VIII 1925; IV, бр. 173 од 27. IV 1926 г.

2б) „Ил. Илинден”, бр. 87 стр. 3, 5 и бр. 97, стр. 5.
26) „Македонски бюлетин бр. 1 од 1. III 1930, стр. 1,

50



И линденска прослава во Ортакеј во Ц ариград 1924 година

Илинденоки излет на македоѕнеката колоши ja  во  Тирана во 1937 год.





реч за Илинденското востаьние и поуките од него. Вакви масовни 
пикн!ици со* спецодјални предавања за зкачењето на Илинден одр- 
жале и македонските емигранти во Лакавана и Детройт.27) Впро
чем ваквото рдбележување на Илинден стана широка пракеа сред 
македонската емиграција во САД и Канада помету двете светски 
Бојни и покатаму.

Со специјални приредби го одбележуваше Илинденското 
во(стание и македонската студентсха младина на европските уни- 
верзитети и во зависно1ст од идеолошко-политичката определеност 
на ракоБО'Дствата на нивните друштва му даваше специјален тон 
и ыаоока.28)

Особено истакнувањето на Илинден и неговото практично 
зкачење мету двете светски војни го подвлекуваше во icbomtc илин- 
денски броеви органот на ВМРО (обединета) „Македонско де
ло “ во Виена и Париз. По повод 25-годишиината од Илинденското 
востаиие во уводната стати]а пЮюветена на Илинден редакцијата 
на „Македонско дело“ пишува:

„За ггоробекиот македонски народ Илинден ее е и не треба да 
сстанје само еден арајндаоз-еи спомен за најголемиот нас,тан во ееговата 
револуциошгреа иоторија. Илинден не е и це може да биде само* одна 
оставена во муз ej от на македонската историја голема и грандиозна 
творба за којашто секогаш ќе ее прмхажуеа со восхмт и занес. Н е ... 
Илинден си остану в а и денее животно евангелие на македонската Ре- 
волуција“.

И откако искажа поклон пред героите на Илинденската рс- 
волуција редакцијата завршува со повикот „Да живее идната 
победоносна револуција“ !29)

До· која степей беше се проширило значењето на Илинден- 
ското ЕЮстание сред Македонците говори и неговото одбележува- 
гье во· 1940 година сред македонските шпавски борци, затворени 
во концентрациониот логор Гире во Фраиција. На Илинден 1940 
година пред затворениците од целиот логор во Гире бил подне
сен реферат за значењето на борбата на македоискиот народ за 
сво-ето’ ослободуваьье во кој било особено подвлечено место то на 
Илинденското востание во тие борби.30)

27) В. „Балканско сдружение” . Месечен орган на Македониския народен съюз 
год. I, δρ. Ш  од 3. август 1931, стр. 3.

23) Весник „Устрем”, од 20. V III 1924 и бр. 49— 50 од 1926 г.; В. „Независима 
Македония” год. II, бр. 71 и год. III, бр. 122.

29) 25-годишнината на македонската револуция. Македонско дело, бр. 71 од 
10 август 1928, стр. 1— 2.

30) Елисие Поповски, Прослава на Илинден во концентациониот логор во, 
Фраиција. Зборник 40-години КПЈ. Çiconje 1961, том IV , стр. 293.
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Одавајќи dum секоја година признание и почит на илинден- 
ските жртви и напојувајќи се од нивната преданост кои саможртва, 
новите поколенија на македонскиот народ, во заедничка борба 
со другите народи на Јушславија, успеаја во четмригодишната 
Народно-о1слободителка борба и Народната револуција да m  ста- 
ват темелите на евојата слобода пак на Илинден 1944 г., искажу- 
вајќи му на тој начин поголемо, отколку секој друг пат, призна
ние на Илинден од 1903 година чијашто 70-годишнина ja сллтиме 
оваа година.


