
ДИМИТАР ДИМЕСКИ, ,,МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИ- 
TEJIHO ДВИЖЕЊЕ ВО БИТОЛСКИОТ ВИЛАЕТ 1893—1903 ГОДИНА", 

НИО „Студентски збор", Скопје, 1981

Појавата на македонското на- 
ционално — ослободително дви- 
жење кон кое, од сосема оправ- 
дани причини, е свртен интересот 
на редица македонски историчари, 
то потикнала и Димески во овој 
труд да го подвргне на детално 
проучување краткиот но богат со 
настани период од 1893 — 1903 
година во Битолскиот вилает. 
Пред да пристапи кон никулците 
на македонското национално-осло- 
бодително движење во цела Ма- 
кедонија, Димески сосема оправ
дано во оваа своја студија им 
посветил од вкупно 8 глави цели 
три глави на дипломатските аспек- 
ти на македонското прашање од 
1879 — 1903 година, потоа на то- 
ганшите општествено-економски 
прилики во цела Македонија, а 
поспецијално на влошените опш
тествено-економски прилики во 
Битолскиот вилает.

Појавата на организираното ма- 
кедонско национално-ослободител- 
но движење во Битолскиот вилает 
го поврзува Димески, освен со 
влошената состојба на Македон- 
ците, уште и со постигнатиот сте
пей на општествено-економскиот 
развиток на македонскиот народ 
како и со неговиот напреднат на- 
циюнално конститутивен процес. 
За спиритус агенс пак на — на- 
ционално-ослободително движење 
ja смета со полно право младата 
македоиска просветна интелиген- 
ција во Западна Македонија на 
чело со Даме Груев, Пере Тошев, 
Горче Петров и друга.

На појавата и развитокот на 
македонското национално ослобо
дително движење во Битолскиот

вилает Димески му ги посветил 
четирите последни и оппшрни гла
ви од својата студија. Тие глави 
одговарат на неговата сосема ори- 
гинална периодизација во развој- 
ниот пат на македонското нацио- 
нално-ослободително движење во 
Битолскиот вилает: на неговите 
црви невешти чекори од 1894 — 
1896; на неговото стабилизирање 
и масовизирање од 1896 — 1898 г.; 
на неговиот нов квалитетен скок 
со вклучувањето на социјалистич- 
ката трупа на Никола Петров 
Русински, Веле Марков, Никола 
Карев и др. во составот на дви- 
жењето во Битолскиот вилает од 
1900 — до крајот на 1901 година 
и на неговиот зрел растеж во 
1902 година пред самото Илинден- 
ско востание.

Користејќи извонредно богат 
фонд на објавена и необјавена 
наша и странска архив ска доку 
ментација, литература и периоди
ка и, критичко подвргнувајќи го 
GBoj извонредно богат материj ал, 
Димески успеал во оваа своја сту
ди] а да изврши корекции на дос- 
та пропусти во досега пишувано- 
то, внесувајќи сосема нови и со
лидно фундирани познанија и ос- 
ветлувања за македонското нацио- 
нално-ослободително движење во 
Битолскиот вилает.

Прашањата што Димески се 
зафатил да ги третира во оваа 
студи ja беа навистина и досега во 
нашата иоториографиј а парциj ално 
или од подруг агол на гледање 
третирани. Но, Димески дава во 
оваа студи ja  една сосема ув ер ли
ва слика за едно бурно време и 
за политичките борби на македон-
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скиот народ во опишаниот период, 
пополнувајќи ja no тој начин не 
малата празнина што се чувству- 
ваше во нашата историографија. 
Истрвремено, Димески извршил и 
нова проценка за улогата на цели 
наши општествени дејци во тогаш- 
ниот политички живот за кои се 
имаше доста контраверзна или не- 
доволно определена претстава.

Не можеме а да не иотакнеме 
и една друга особина на авторот 
на оваа студија: неговиот полетен 
и јасен стил во излагањето на ма- 
теријалот, како и неговата извон- 
редна смисла за синтеза.

Општо земено по начинот на 
кои што Димески приступил кон 
разработка на својата тема; по 
големината на исползуваната об- 
јавена литература и периодика, 
особено по бројноста употребена- 
та досега потполно непозната из- 
ворна документ^циј а на домашно 
и странско потекло за македонско
го национално ослободително дви- 
жење оваа студија е една од нај- 
добрите во нашата историографи · 
ja. Нејзиниот опширен резиме на 
англиски јазик й дава можност 
на страеската историографија да 
ги ползува резлутатите на совре- 
мената македонска историографи- 
ja.

За забележителниот размав на 
македонското национално ослобо
дително движење во Битолскиот 
вилает во овој период од несомне- 
но значење е вклучувањето на гру 
пата социјалиоти, извршено по 
долги претвори со раководството 
на Окружниот комитет во Битола 
и неговото ветување дека се со- 
гласува да ги вклучи социјалисш- 
те во движењето како трупа, а не 
како поединци; да им даде едно 
место во управата на Окружниот 
комитет на Организациј ата, како

и неколку раководни места во че- 
тите. Како резултат на овој дого
вор социјалистот Никола Петров 
Русински ja  формирал својатачет- 
вшчка школа во Демир-хисарскиот 
реон од која излегле неколку спо- 
собни војводи на самостојни чети. 
Истовремено, Русински во својата 
неуморна работа на теренот рео- 
рганизирал околу 80 села во Би
толскиот вилает. Покрај ширење- 
то на социјалиотичките идеи кај 
своите воспитаници, Русински вне- 
сол и други корисни новини во 
четничкиот институт,. Според пра- 
вилната оценка на Димески, ин- 
корпорирањето на ооцијалистите 
во редовите на македонската рево- 
луционерна организација имало 
крупно историско значење за на- 
тамошната деомкратизација на ма
кедонското национално-ослободи- 
телно движење во Битолскиот ви
лает, и воогапто во Македонија, 
бидејќи социјалистите му дале 
на нашего национално-ослободите- 
лно движење длабоко хуман ипро- 
гресивен колорит. Затоа, и за не
полна деценија од обој от разви
той во предиликденскиот период 
македонското национално-ослобо- 
дително движење во Битолскиот 
вилает израснало во горостас, спо
собен и достоен да го понесе глав- 
нкот терет на македонската илин- 
денска Голгота и да ja извиши 
Крушевската Република како ове- 
тилник и патоказ на идните ма
кедонски генерации во нивната 
натамошна борба за национална и 
социјална слобода".
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