
Благоја ТАЛЕСКИ

ЦЕЛОСЕН ИЗРАЗ НА НЕЗАДРЖЛИВИТЕ СЛОБОДНИ
СТРЕМЕЖИ

На денешниот голем ден на македонскиот народ —  Илин- 
ден, прославувајќи ш 80-годишниот јубилеј од Илинденското 
востание —  тој „величеиствен израз на сенародниот македонски 
копнеж за борба и слобода” и прогласувањето на својата прва 
Република во мугрите на ова столетие, привода е да се потсетиме 
уште еднаш на богатите револуционерни традиции во подалеч- 
ното мивато и на силните и далекосежни придобивки на Илив- 
денското востание 1903, да се потсетиме на масовниот хероизам, 
револуционерноста и високиот степей на единство1, организира- 
ност и ефикасност на народимте маси, на зрелоста и прогресив- 
носта на револуционерната платформа на востанието, произлезе- 
на од едно социјално и национално движење, задоено со соција- 
листички и хуманистички идеи.

Четири децении подоцна, во Народноослободителната борба 
и Социјалистичката револуција, во заедничката борба со брат- 
ските југословенски народи и народности, предводена од Кому- 
нистичката партија на Југославија и другарот Тито македонски
от народ ги оствари и надвипш иековните стремежи за нацио- 
нална слобода и социјална правда со конституирањето на Ан- 
тифашистичкото собрание на народното ослобдување на Маке- 
донија, кога е конституирана државноста на Социјадиетичка 
Републшса Македонија, како составен рамноправен дел на Нова 
Југославија.

Македонскиот народ, со векови потчинуван и обесправуван, 
уште во раниот период на сопственото конституирање, во рево- 
луционерните движења во минатото и посебно во Кресненското 
и Илинденското востание беше под влијание на прогресивните 
идеи од тоа време, како одглас на Париската комуна. За тоа 
нај јасно говорат демократските и хуманистички односи и *

* Говор на големиот народен ообир во Крушево на 2 август 1983 
година.
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содржини, револуционерниот демократизам и принципите ма 
братсшото и рамноправноста оодржани уште во „Пр1авилата —  
Уставот на македонскиот востанички комитет на Кресненско- 
то востание” .

Борбата на македонскиот народ за автономија ги ангажи- 
раше и насочуваше миелите и дејствата на плејада борци и 
најголемите сш-гови на нашиот народ во минатото. Таа борба 
се изразуваше на црковно-училшнен план за употреба на ма
кедонскиот јазик и за елиминирање на странското духовно вли- 
јание, како и со бројни селски буни и востанија, меѓу кои и 
Разловечкото и Кресненското востание. Вооружените акции на 
овие и други врстанички движења за рушење на османлиската 
тиранн ja беа придружени со напори за формиравье народни 
органи на локалната власт, со организирана самоодбрана од 
насилниците.

Оановањето на Внатрешната Македонска Револуционер- 
на Организација во 1893 година и нејзиното дејствување прет- 
ставуваа повисок степей на организираност на македонскиот на
род во борбата за национална и социјална слобода и за соод- 
ветно државно-правно уредување, засновдно врз дотогашните 
револуционерни опити, осовременети и прилагодени на тогахн- 
ните услови, за кое непосредно учество и придонес имаа и 
македонските социјалисти. Притоа дојдоа до силен израз не- 
задржливите слободарски стремежи и цврстата решеност на 
македонскиот народ да се ослобода и да создаде своја држа- 
ва за себе и за сите угнетени и експлоатирани, вклучувајќи 
ги и турсните селани и аргати.

Највидни градители на организацијата беа легендарниот 
идеолог и војвода Годе Делчев, Горче Петров. Даме Груев, Пере 
Тошев, Jane Оандански, Петар Поп Арсов, Димо Хаци Днмов, 
Никола Карев и друга.

Ооознаеноста на револуционерното движење, реалноста и 
широчината на нешвата платформа се изразуваат во согледана- 
та потреба од братски и хумани односи и соработка со ооседните 
и другите народи. Тоа мошне релјефно е изразено во познатата 
мисла на Годе Делчев кота вели: „Јас светот го разбирам како 
поле за културен натпревар мету народите ..

Револуционерното движење реално ja согледало и опаснос- 
га за самото движење и за целината на македонскиот народ од 
разни посегнувања и мешаве однадвор. Имено, македонскиот 
народ долги години беше принуден да води борба на два фронта: 
против османлиското ропство и против аспирациите на балкан- 
ските буржоазии а посебно против големобугарскиот хегемони- 
зам и неговиот експонент врховизмот. Тоа согледување пирин- 
скиот во!јвода Јане Сандански го изразува на следниот начин: 
„Ние не сакаме да ja замениме османската тиранија, осман- 
лиските султани со друга такви, па дури ни со бугарската тира-
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ни ja и со бугарскиот кнез. Ние еакаме МакеДонија да биде ав
тономна, независна, слободна! Македохшја на Македонците.”

Според начххнот на воспоставувахьето и функционирахьето 
според својот состав и основна намена, револуционерната са- 
моуправа во ослободеиото Крушево, Клисура и Невеска, со ви
сок степей на единство, организираност и ефикасност, имапхе 
елементи на републиканско демократсхсо уредував»е. Со сето 
тоа се изразуваше стремежют за државно конституирахье на Ма- 
кедонија, за обезбедувахье самоуправа и полна национална сло
бода и рамноправност.

Програмската определеност и борбениот повик на Манифес- 
тот на Крушевоката Република ja изразуваше вистински демок- 
ратската определеиост на Востанието со изразени класни прио- 
ди, со сета иегова универзалност и широчина во сфакахьето на 
заедншнтвото на македонсюхот народ и на народностите — рам- 
ноправноста на народностите, нивното заедничко живеехъе со 
эачувувахье на секого од нив на неговата самобитхюст, како и 
на соработката со соседните и другите народи.

„Брака земјаци и мили комшхш’', се вели во Манифестот, 
„Ние, вашите вечни комшии, пријатели и познаници од убавото 
Крушево и од нетвите китни села, без разлика на вера, народ- 
ност, пол и убедувахье, не можејќи веке да ja трпиме тиранија- 
та . . .  што и вас и нас нё дотера до нож и до шхтачки стал.. .  
денесхса дигнавме глава и решивме со пушка да се браниме од 
тле наши и ваши душмани и да Добиеме слобода . . .  Ние не диг
навме пушка против вас . . .  ние не дишавме пушхса против мир- 
ниот, трудольубивиот и чесниот турски народ што се преранува, 
како и ние, со: крвава пот —  тој е наш брат и со него сме жи- 
вееле и пак сакаме да живееме . . .  За право, за слобода и за чо- 
вечхси живот ве каниме и вас, да дојдете заеднО' да водиме 
борба!..

Крвавото задушувахье на македонските востанија за своето 
национално ослободувахве, како и поделбата на Македохшја во 
Балкансхсите и во Првата светска војна, со уште посвирепо на- 
ционално угнетувахье и денационализација, не можеа да го за- 
прат стремежот на македонскиот народ и неговата борба за на
ционално и социјално ослободувахье. Македонскиот народ про
должи со борбата во сите делови на својата поделена татковина, 
поврзувајхаи се со напредхгате социјалистички и работнички дви- 
жехьа.

Продолж.увајќи го започнатото дело на славхште илхшден- 
ски слободарски и револуционерни традицхш, во Народноосло- 
бодителната борба и Социјалистичката револуција, во виорот 
на Втората светска војна, во директен судир против германсхсите, 
италиј анските и бугарсюите фашистички окупатори, македон
скиот народ, заедно со народностите со хсои живее во заедеиш- 
тво, се покрена во борба за реализирахье на вековните стремежи
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за нацданалва и социјална слобода. Под раководство на Кому- 
нистичката партија на Југославија на чело со еашиот легендарен 
Тито, македонскиот народ го дочека, како што вели поетот „де
нот на денювите” —  победоносниот Илинден и ja прогласи своја- 
та сопствена, македонска држава, во рамките на нова Титова 
Југославија. . I 1 ! ! !

Остварувањето на Титовиот завет за јакнење на братството 
и единството претставува најголема гаранција за иатамошното 
изградувавье на социјализмот во нашата федеративна заедница 
и истовремено најсилна брана против сите обиди да се загрози 
мирната социјалистичка изградба, независноста на нашата земја 
и нејзината конструктивна улога во меѓународните односи и по- 
себно во движењето на неврзаните земји. Затоа, не случајно, 
братството, единството и заедншптвото на наитате народи и на
родности е трн во окото на сите оние сили во светот кои имаат, 
од разни 1ГОЈДОВНИ позиции, какви и да било претензии спрема 
нашата земја.

Оттука, секаква појава на национализам и посебно на ал- 
банскиот национализам и иредентизам му е туѓа на нашиот со- 
цијалистички самоуправен развој, нема подлога во широките 
слоеви на албанского население, зашто тоа отсекогаш живеело 
во братски и срдечни односи со другите народи и народности на 
Југославија. Национализмот е опасен а станува нај опасен тогаш 
кога престанува битката против него. На појавите на секаков 
вид националистички однесување ќе им задаваме секогаш репш- 
телни удари со иостојано продлабочув1ан>е на самоуправувањето, 
на братството и единството, на рамноправноста, заедништво- 
то и солидарноста на нашите народи и народности.

*

Револуционерните промени што настанаа по успешно завр- 
шената Народноослободителна борба го преобразија лицето на 
Македонија. Во услови на слобода, рамноправност, братство и 
социјалистичко самоуправување, македонскиот народ и народ- 
ностите во Социјалистичка Република Македонија га разгрнаа со 
векови потиснуваоните сопствени материјални и духовни способ
ности. Од најнеразвиено и речиси исклучително аграрно подрачјб, 
со самопрегорот йа работничката !класа, на работайте луѓе и мла- 
дииата, предводени од Сојузот на комунистите, постигнавме так- 
ви резултати во општествениот и материјалниот развој, кои ни 
овозможија да излеземе од тоталната заостанатост и да гради- 
ме модерно стопанство со развиена индустрија и современо 
земјоделство, со широки дострели во културата, образованието, 
науката и здравството.

Доследви на револуционерниот континуитет, нашите наро
ди и народности, работайте луге и граѓаните не се самозадоволу- 
ваат со постигнатото, туку постојано се стремат кон нови достре
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ли во проширувањето на материјалната основа <на трудот и на 
у словите за живот. Toj стремеж во сегашниот период на нашиот 
развој е насочен кон остварување на целите на стабилизацијата.

Последниве години се среќаваме со одделни економски 
тешкотии, кои доаѓаат како резултат на одредени структурни 
проблеми на овој степей на развиток и на субјективни слабости 
како и на сложената меѓународна економска и политичка ситу
ацией.

Отвореното соочување со проблемите на тековите на репро- 
дукцијата и во развојот на социјалистичките самоуправни оп- 
штествено-економски односи и цврстата решеност да ш  запреме 
негативните тенденции, со јасни и долгорочни перспективи за 
надминување на сегашната неповолна економска ситуација, е 
наша основна преокутција заснована врз определбите на Два- 
наесеттиот конгрес на Оојузот на комунистите на Југославија и 
на Осмйот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија во 
уставите и Законот за здружениот труд, а разработени во Прог- 
рамата за долгорочна економска стабилизација. Свесни сме де
ка единствени и организирани, со целосна мобилност, со упорна 
и творечка работа ќе можеме успешно да ги остваруваме прет- 
стојните задачи на развојот со потпирање, пред cè врз сопстве- 
ните сили, со позасйлено и ноосмислено антажирање на нау- 
ката й технолошкиот напредок и со нови напори за натамошна 
доизградба и унапредување на нашиот општествено-еКономски 
систем и со иегова доследна примени во непосредната практи
ка. Нашето социјалистичко самоуправно општество има доволно 
сили од оегашната ситуација да излезе уште постабилно и по- 
цврсто.

*

Југословенската независна и неврзана надворешна полити
ка е афирмирана во целиот свет со своите заложби за мир л 
соработка, засновани врз принципите на рамноправност, заем- 
ност, немешање во работите на другите земји и почитување 
на територијалниот оинтегритет. Нашата политика за сестран 
разв!0 ј на односите и соработката со сите земји во светот, а пред 
cè и со соседните, претставува придонес за јакнењето на довер- 
бата и пријателстовото, а со тоа и за зацвретуваььето на моирот 
и безбедноста. Составен дел на оваа политика, согласно меѓуна- 
родните норми и конвенции е и признавањето на националните 
права на сите народи и на националните малцинства, а во таа 
смисла и на македонского национално малцинство пгго живее во 
соседните земји. Позната е нашата определба, националните м]ал- 
динства да претсавуваат мост на пријателство и подобро заемно 
запознавање и зближување, а со тоа и конструктивен елемент 
во развојот на односите и остварувањето на соработката со со
седите. Наша трајна определба е сестрино и доследно остварува-

45



ње на добрососедските одйоои со унапредување на меѓусебната 
доверба и уважување и со почитување на реалноста.

*

Во текот на целата своја историја македсшскиот народ 
мниа низ сите сцили и харибди, но секогаш го наоѓаше својот 
вистински пат во борбата за слобода. Затоа со гордот cei сврту- 
вам)е кон светлите страници на нашего револуционерно мннато 
и големите иостигања во социјалистичката самоуправна иэград- 
ба. Во сите борби и достигања се вградени скапи жртви —  крвта 
и  коските на најдобрите синови и ќерки на нашите народи и 
народности, кои со своето дело остануваат засекошш присутни 
во нашата историја. Спомените за нив остануваат трајно врежа- 
ни во срцата и мислата на нашите народи и народности на се- 
гашните и идните генерации, кои со длабок пиетет им го одда- 
ваат заслуженото признание, продолжувајќи го нивното дело.

И денес, во ов!а китно Крушево, со право можеме да биде- 
ме горди што 80 години во нас гори пламенот на Илинден. Гор
ди сме што сме свои на своето, што во мир ja градиме иднина- 
та на нашата братска Социјалистичка Самоуправна Југославија 
и готюви coi сите средства да го браниме она што сме го извоју- 
вале со крв и сме го постигнале со трудот на работничката кла- 
са и работайте луге.

Нека ни е честит 80-годишниот јубилеј од Илинденското 
востание и Крушевската Република.

Да живее братството и единствюто на народите и народ- 
еостите на Југославија.

Да жив!ее и натаму да се развива Социјалистичка Репуб
лика Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Ју- 
гославија.

Blagoj a Taleski

TOTAL EXPRESSION OF THE IRREPRESSIBLE 
FREE AIMS

S u m m a r y

This year the Socialist Republic of Macedonia is celebrating 
the 80th anniversary of the famous Ilinden uprising when the Ma
cedonian people raised against the Ottoman opression for its 
own freedom and independence. As a result of this act was formed 
the Republic of Kruševo, the first republic in the Balkans during 
the Turkish rule, which lasted for a very short period of time. Tho
ugh crushed in blood, the uprising showed the world that this li
ttle nation is prepared to realise its eternel dreanis.



These dreams and aims of the Macedonian people have been 
realized during our Peoplé's Liberation War when the Macedonian 
people together with the other Yugoslav peoples and minorities 
obtained its freedom and the right for its own state within the 
framework o f the Federative Socialist Republic of Yugoslavia.

At the end the author underlines the achievements of the 
Macedonian people and minorities in the Yugoslav federation in 
all fields of our economic, political, educational and cultural deve
lopment.

This contribution in fact is the speach held on the big cele
bration on the ocassion of the 80 anniversary of Ilinden, in Kru- 
ševo on August 2, 1983.
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Христо АНДОНОВнПОЛЈАНСКИ

ИЛИНДЕН 1903

Илинденското востание претставува најзабележителна 
страница во· историјата на македонского националноосло- 
бодителйо движење. Големината на юваа мошне крупна прес- 
вртница во noHOBiam историја на македонскиот народ се изра- 
зува во чистое народниот каракгер на ода востание, во кое дој- 
де до величествен израз сенародниот стремеж за борба и слобо
да и вековитиот устрем за создавање на свода сопетвена др- 
жава.

Иливден 1903 година претставува преломен чин и све- 
тол иатоказ во' националноослободителвата борба на македон
скиот народ. Затоа, овој епохален ѕвезден миг зазеде челно место 
bio револуционерните врвици на македонската слободарска тра- 
диција. Со овој „јуриш кон еебото” се изрази визионерскиот 
слободсйьубйв идеал, кој создаде перспективи и нови димензии 
за натамошната борба на македонските прюгресивни генераг 
ции. Тие во најновите историски услови со уште поголема нас- 
тојчивост и насоченоет ja извршија својата историска задача 
со нвалитетно надминув|аше на илинденските завети, создавај- 
ќи свободна, самостојна, оамоупр1авна македонска Република 
во рамките на Титова социјалистичка Јутославија.

Иливден 1903 година беше прв македонски Илинден. Toj 
го навести вториот Илинден, што настана во новата доетоинет- 
вена епоха, затоа што Илинден ш  посочи патиштата за пости- 
гнуваше на високата цел на слободата. Низ тие бурни бранувања 
и отпори македонскиот народ го докажа и ш оиравда своето 
историско постоење, својот благороден и храбар пат кон слобо
дата, кон прогресот. Затоа илинденскиот херојски подвиг дла- 
боко и цврсто ое врежа во свеста на македо1нскиот народ, кај 
широките народни маси на Македонија. Оттука не беше чудно 
што илинденскиот чин стана знвме, симбол и патоказ на бор- 
бените македонски генерации, кои не дозволија македонското 
ослободително дело, македонската кауза да ое еврти на т у т  
релации во неговата ревояуционерна епопеја. И покрај престап- 
ните обвди да се осКврне оиој куражен одблесок на широките 4
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македонски народни маси, овој восхит зиачеше многу за авоето 
време. А за времето на иднината визионерски беше известен 
виорниот илинденски факел на слободата.

Илинданското вюстание пр!етставуваще повод да се 
разгранат со векови тлејаните ревюлуционерни стремежи на ма- 
кедонскиот народ да се исками кон пиедестаДот на слободата. 
Токму во овој пресвртен чин Дојдоа до израз евидантните дос
трели на слободата за остваргувате на Самобигаите државот- 
ворни традиции.

Претпоставки

МакедонНја во текот на столетијата ги бараше иэгледи- 
те за својата сопствена егзистешдија но семејството на слобод- 
ниот свет. Toj нејзин пат минуваше преку иостојаниот отпор, 
низ непрекинатиот синцир на револуцијата.

Во X IX  В1ек Македонија се наоѓаше во средипшата место- 
положба на Османската империја. И покрај тоа што Европа вег 
ќе беше зафатена со векот на реНолуциит, coi растеж и премии 
на калитализмют во империјализам, во Империјата на султаниге 
господареше феудално-апсолутистичкиот режим каюо ековомски 
и иолитички систем. Со навлегувањето на европскиот капитал, 
тој »р е д о к  започна да опаѓа, да им остапува место и простор 
на новите капиталистички односи. Во Македонија тој процес 
отпрвин предиэвика економско опаѓање, а со1 време придонесе 
да се ооздадат предусловите и претпоставките за појавата на 
националноослободително движете. Затоа юна движете се поја- 
ви во едва специфична атмосфера. Тоа е времето кога Осман
ската империја се претвора во полуколонија на империјалистич- 
ките држави, што има чувствителен одраз врз нејзината виат- 
решно-политичка йоложба и состојба. Во истовреме но оваа им- 
перија господари деспотизмот, тиранијата и анархијата. Од таа 
општествеш-економска и 1ошнтествено-пюлитичка состојба зави- 
сеше и Македонија. Во неа се одрази и конкретниот однос на 
империјалистичките држдви, кои пројавуваа интерес кон поја- 
вата и развитокот на македонского националноослободително 
движете. Таков империјалистички, а може да ее рече и контра- 
револуциоверен однос !имаа и балканските буржоаски држави. 
Нивните буржоазии станаа главни спроводници на експанзио- 
нистичката политика кон Македонија. Bio тој донкихотовски по
ход тие беа турками од големиге империјалистички држави. Ете 
во тој комплекс Македонија наетојуваше да го изнајде и да го 
претстави својот сопстван пат, себенаоѓањето на cbojIot самоби- 
тен развој, за што историј1ата и беше автентична учителка.

Се бараше излез од тешките ропски времшьа. Присталот 
за тој горвгачав пат беше овозможен од конкретната општестве-
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но-економска и општествейо-политичка опстановка. Османски- 
от пнет ги опфаќаше сите македонски ошитествени сили: селан- 
стйото, работниците, трговците, эанаетчиите, интелигенцијата. 
Сите пне се наоѓаа во национально, социјално, скоиомско и по- 
литичко угнетување. Не беше веке можно да се издр-жи бре- 
мето на експлоатациј ата, деспотизмот и тиранијата. Затоа по- 
настојчиво се инсистираше за ликвидација на османската тира- 
кија, со радикални и револуционерни барана за политично, на
ционално и социјално ослободување. Спасот едииствено' се баг 
раше во рев1олуцијата. Оттука ова револуционерйо движење 
имаше типичен народяоослободителен карактер. Основната маса 
ja сочинуваше народот, широките народни маси. Тие му дадоа 
печат на движењето. Всуншост, македонскиот народ и Македо- 
нија ги минувйа истите ошитествени раздвижувања како и дру- 
гите народи и земј.и. Затоа, општествено-економските и општест- 
венснполитичките претноставки водеа кон чинот на револуци- 
јата.

Националноослободителното движенье

Во деветтата деценија на X IX  век во Македонија 
наеолно созреаја условите за појава и разној на нацвоналноос- 
лободително, револуционерно· движење. Тогаш, кај побудните 
и разбудените Македонци, к!ои иэраснаа од народот и ги изра- 
зуваа чувствата и пулсот на широките народни маси, оозреа мис- 
лата за создавайте на единствена револуционерна организација 
на националноослободителното движенье. Така, во 1893 година 
бете формирана Македонската револуционерна организација, 
ко ja подоцна се трансформира во Taj на Македонска Револуци
онерна Организација (ТМРО, односно ТМОРО), а стана позвата 
и како В нагреши а Македонска Револуционерна Организаций 
(ВМРО, односно ВМОРО). Таа со време ги синхронизира своите 
револуционерни акции и со македонските социјалисти, како и 
со друга револуционерни обединувања и труни, за да создаде 
комплексно1 единство на националноослободителното движенье. 
Тоа беше голем и зцачаен чин во новата ера на Македонија.

Пред Орпанизацијата стоеја мошне крупни и одговорни 
задачи. Најпрвин требаше да се организира народот за борба 
против постојниот деспотски режим, a потоа против сите по- 
сешувања однадвор во нејзините работа. Се настојуваше да се 
отстрани секЮе надворешно нггетйо влијание врз работите на 
Македонија. Ширењето на организационата мрежа и  насочу- 
ваньето на масите кон вистанскиот пат на револуцијата беше 
првенствена цел. Највидните корифеи протагониста: Годе Дел
чев, Горче Петров, Даме Груев, Пере Тошев, Јане Сандански, 
Петар Пон Арсов, Димо Хаци Димов и плејадата други, му да-

4*
51



доа имплус и поттик на реводуционерното движење, го омасови- 
ја, ja доразвија нар о дно-демократската концепција за фолоэо 
фијата на самородната автентична револуција. Во овој исключи
телен пункт ce наоѓаше единствениот спас за револуционерното 
организирање на македонските маси и за создавање на маоовен 
револуционерен оргаиизам на македонскиот народ. Оттука, сог
ласно1 на постојната внатрешна и надворешНо-политичка состој- 
ба, ce пристапуваше кюн етапно изввдување на македонската 
револуција. Таа требаше да се иэведе по пат на низа постапни 
револуционерни потфати, чија кулминација требаше да преста- 
вува општонародното оружено востание. Изведбата на тој ви
сок чин требаше да се изврши со самостојни сили, по автохто- 
нен пат. Стриктно поврзано со овне цели се иэгр1адуваше револу- 
ционерната власт. Кон револуционерниот oncer спаѓаше опре- 
делбата за наоружување на револуционерните сили, на сенарюд- 
ното вооружување. Голем чекор напред беше направен со од- 
земање на училишните работи од рацете на Егзархијата, таа 
химера, што каио емисар на големобугарската буржоазија, дол
го време се впиваше во организмот на македонската самодејг 
ност, сакајќи со Тројанскиот коњ да навлезе во* македонските 
работи.

Великанскиот подвиг беше .направен со правилниот став 
на Организацијата кон народностите во Македонија. Со тоа бе
ше прокламирано демократското зближување на народите во 
борбата на национално и социјално о1слободување.

Доследниот курс кон подготвувањето на револуцијата бе
ше попречуван од контрареволущшяерните акции на балкански- 
те буржоазии. Тие спроведуваа интензивен оружен курс за за- 
војување на Македонија. Особено агресивно дејствуваше голе- 
мобугарската буржоазија, на чело со нејзиниот експонент —  
врховизмот. Toj и служеше на големобугарската екопанзнонис- 
тичка политика, во- кода беше легнала санстефанската опсесија 
за заграбување на македонската земја.

Свесни и одшворни на поставената револуционерна плат
форма прогресивните македонски револуционери најоериозно и 
вајдоследно ja разобличуваа и да отфрлуваа таа завојувачка фа- 
мозна цел. Во таа смисла Гоце Делчев агитираше пред широката 
револуционерна маса: „Не може да се надеваме на туѓа помош 
да не чекаме помош од Бугарија, ни од кода и да било друга 
сила, туку треба да се подготвиме одвнатре, во душата на секод 
сеяанец да проникне таа идеја cè да се подготви и тогаш да се 
крене масовно востание“ . Оваа извонредна концепција во св,0 ‘- 
јата полнота има народноослободителен карактер, доследност 
кон македонските интереси и македонского ослободително де
ло. Оваа бескомпромисна борба Јане Сандански вака ja црокла- 
мира: „Ние не сакаме да ja замениме османската тиранид'а, ос- 
манските султани со други такви, па дури ни со бугарската ти-
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рани ja и со бугарскйот кнез. Ние сакаме Македонија да биде 
автономна, независна, слободна! Македонија на Македонците!"

Народноослободителниот и ревОлуционерно-демократскиот 
карактер на националвоослободителното движење го определи- 
ja со своего дејствување и македонските социалиста. Тие во 
својата идејно-политичка програма стриктню се определија и за 
иоставката дека ослободувањето на Македонија е дело на самите 
Македо1ншрн. Појдувајќи од високите принципи на својата класна 
определба, тие сметаа и како нсопходност да го потентат рево- 
луционерно-демократскиот карактер на македонского движенье. 
Тоа нивно учествю имаше забележитеяен, специфичен белег. Ре- 
волуционерниот марксист Димо Хаџи Димов најрелјефно ja  об- 
разложува таа великолепна и содржајна определба со следново 
појадаување: „ . . .  Не можеме, эатоа да се согласиме со тоа дека 
нашего учество во ослободителното дело претставува некакво 
скршнување од нашата непосредна задача. Напротив. Осудувај- 
ќи и не допуштајќи никакви авантури, ние во исто време ќе ш  
разоткриеме окриените цели што ги проследуваат великобугар- 
ската буржоазија и монархијата . . .  Треба да учествуваме во 
него, да му дадеме чист, револуционерен, слободен и без некоја 
гласност карактер, непгго што не можеме соеема да го направи- 
ме, ако се откажеме од него и ако го оставиме да се развива са
мо. Со тоа ние би исполните еден меѓународен долг, ако успееме 
да го поставиме македонского движење врз такви начела” . Со 
овој чин македонските социјалисти најдоследно го исполнија 
својот интернационален долг, доследно спроведувајќи ги во дело 
поставкиге на „Комунистичкиот манифест” . Нивното учество во 
револуционерното движење имаше оообено големо значење за 
широките македонски народни маси не само за нивното револу- 
ционизиран.е, туку и за отфрлување на секое посегнување однад- 
вор во македонските работа.

Прашаиьето за востание

Остварувавьего на целите на македонската револуција 
наидуваше на сериоэни пречки. На нејзиниот правилен од по- 
себно се спротивставуваа врхювистачките елементи. Тие се стре- 
меа да го компромитараат самостојното македонско дело, да му 
нанесат штета, да се вовлечат во редовите на Внатрепшата ор· 
ганизација. Се служеа и со провокации за да се создава смут 
меѓу народот, да се претстави поинаква слика пред надворешни- 
от свет за состојбата во Македонија и во македонските работа. 
Контрареволуционерни потфати се криеја, нарочно, во исфорси- 
раните востанија, за да ое предизвика надворешна Ештервенци- 
ја. Таков обид беше направен во 1902 година со таканареченото 
„Горноџумајско востание“ .
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Гибелни намери ce криеја и во намерата да се исползува 
затворањето на неколку членови на Централниот комитет на 
Бнатрехнната организација, како и отсуството на Годе Делчев и 
на Горче Петров, кои како задгранични претставници на Органи- 
зацијата се наоѓаа во Софија. Тогаш, Иван Гарванов, врховистич 
ки експонент и агент на бугарската влада, успеа да се вовлече 
Bio составот на Централниот комитет, и привремено да ja заземе 
должноста претседател. Ползуовајќи ja таа висока должност по 
своја иницијатива свика кЮнгрес на членовите на Внатрешната 
организација во Солун. Конгресот се одржа на 15, 16 и 17 јануа- 
ри 1903 година. Меѓутоа, на Конгресот не присуствуваа сите 
претставници на револуционерните окрузи. Значи Конгресот ра- 
ботеше некомплетен.

На централно место беше поставено прашањето за подига- 
нье на востание на пролет 1903 година. По ова судбоносно пра- 
шање се водеа долги и сериозни дискусии. Делегатите на Конг
ресот се разделија на две групи: за и против востание. Едните 
сметаа дека револуционерните окрузи cè уште не се подготвени 
за ваков решавачки чекор (слабо наоружување; мал број рако- 
водни бојни кадри; непогодей момент). Другите се залагаа за по- 
волност на ситуацијата да се подигне востание, а според зала- 
гањата на И. Гарванов се ометаше на помошта од Бугарија. Вто- 
риов предлог преовлада и се реши да се подигне востание на 
пролет 1903 година.

Во оваа наметната одлука за востание лежеше провокатив- 
на врхювистичка акција. Таа стриктно беше наоочена против са- 
мостојниот развиток на македонского националноослободително 
движење. Затоа, тоа кобно решение наиде на енершчно спротив- 
ставување кај најистикнатите дејцп на Внатрешната организа- 
ција, а исто така и кај македонските ооцијалисти. Меѓутоа, со- 
сема погрешно е да се смета дека тие беа воопшто против пот 
дигање на востание. Напротив. Тие беа против преурането, пре- 
брзано востание, еостание без позитивен резултат, што може да 
послужи на туги, немакедонски интереси и цели. Против вакво 
планирано востание особено со својата аргументација истапуваа 
Годе Делчев и Горче Петров, Тие поагаа од конкретната ситуа- 
ција: недостатна револуционерна подтотвеност на широките на- 
родни маси, слабо наоружување, неповолна внатрешна и надво- 
решна констелација. Тие во пришщп не беа против востание, но 
тоа треба солидно да се подготви. Тие се эалагаа за таканаречено 
„перманентно" востание, при политика и организирана подгот- 
веност на народните маси. Тактиката се состоеше во премину- 
вање на револуционерните сили од пасивна во активна состојба, 
одкосно, преземање на определени востанички акгрш, кои со вре- 
ме би ооздале можност за едно пошироко, помасовно истапува- 
н>е на поробените македонски широки народни маси.
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За да се отстрани решението эа покренувавье на востание се 
презедоа мерки на самиот терен на Македонија. Се дејствуваше 
со пореално објаснување и изјаснување за ситуацијата. За ваква 
активвост и раздаиженост на внатрешноста во револуционерни- 
те окрузи особено се залагаше Годе Делчев. Toj успеа на некол- 
ку средби со револуционерните дејци да инсистира за штетноста 
на едно вакво предвремено востание. Дури во Солун; се сретна 
со Даме Груев, кој се врати од заточение. Дамевата оддалече- 
ност од Македонија, во извесна смисла, влијаеше за неговата, во 
моментот, неинформираност эа вистинската оостојба. Затоа тој 
го прифати решението эа востание. Но, Годе Делчев му га из- 
несе сите последици на едно вакво предвремено истапувавье. Не 
можехде да го разубеди. Даме остана на своего. Сепак, Делчев 
успеа да го убеди, барем, подоцна да се крене востанието. Во 
тоа се согласија.

Токму тогаш, од 29 април 1903 година и натаму, друг еден 
настан ja возбуди Македонија. Тоа беа Солунските атентати. Тие 
беа дело на група македонски интелектуалци, кои се наоѓаа иод 
влијание на анархистичките идејни гледишта. Основната тенден- 
ција на нивните „динамитни атентати” се состоеше во рушење на 
установите на капиталистичките држави во Македонија. Зад нив 
стоеше и етремежот да се заинтереоира Европа за состојбата во 
Македонија.

Солунските атентати предизвикаа голем шум во Европа. Во 
Македонија ситуацијата уште повеќе се револуционизира и ста- 
нуваше критична и поэатегната. Сега уште повеќе се засилуваше 
отпорот, се бараше излез од кризата.

Кризната револуционерна оостојба уште и се компликува 
со смртта на Годе Делчев: 4 мај 1903 година. Херојскиот под
виг на предводникот на македонската револуција болно се од- 
гласи низ цела Македонија. Тоа имаше одраз и врз конкретната 
активност на Внатрешната организација. Нејзиниот Централен 
комитет, со составот што го имаше по свраќањето од заточение 
на Даме Груев, се најде во тешка ситуација. Сега конкретниот 
збор го имаа револуционерните окрузи низ цела Македонија. 
Тие беа задолжени конкретно да се исюажат за највалшото пра- 
шан>е: востанието.

Подготовки

Изјаснувањето за востание најодговорно и најдоследно 
беше извршено во Битолскиот револуционерен округ. Тука, за 
разлика од другате окрузи, ситуацијата беше поспецифична. Еко- 
номската и политичката експлоатација врз масите беше особеио 
голема. Од таа состојба најмногу страдаа широките народни ма-

55



Си. Но, во овој револуционерен округ Внатрешната организација 
постави здрави организациони осноии. Тюа придонесе за пого- 
лемо револуционизирање на масите. Не беше веке можно* да се 
поднесува економскиот и политичкйот шет, Затоа мнозинството 
револуционерни дејци во овој круг се определија за востание. 
Се сметаше дека моментах е погоден за подигање за востание, 
но не во пролет како што реши конгресот во Солун, туку по- 
доцна, кога сите усдови ќе придонесат за ваков висок револуци
онерен чин. Всушност, кон ваква разврока на гордиевиот јазол 
доаѓаа и други револуднонерни окрузи. Тие, работејќи со орга- 
низационите револуционерни сили, како и со широките народни 
маси, се определија сами да ja  решаваат својата судбина, суд- 
бината на македонскиот народ. Целта беше: самостојно и само- 
прешрно водење на борбата за национално и социјално ослобо- 
дување. Токму во спроведувагьето на револуцијата дојде до Haj- 
виден израз свесната иницијатива на широките народни маси 
за одбраната на сопствените интереси и цели, што немаше ништо 
отпито со провокациите за кревање на востание. Дури и врхо- 
вистите беа оосема изнееадени од ваквиот пресврт на работите. 
Револуционерната определба на македонскиот народ во тој суд- 
боносен момент: сам да решава за својата иднина, претставува- 
ше најдобар одговор на врховистичките илузии да го преземат 
востанието во Македонија. Во конкретниот политички миг мйке- 
донскиот Народ и народностите во Македонија, како) нешви при- 
родни сојузници, се определи ja за своја автохтона револуција.

Секој рейолуционерен округ во Македонија требаше да до- 
несе мерки за подготовки на Востанието. Најзабележителни и 
најзначајни решенија донесе Битолскиот револуционерен округ 
на својот конгрес, што се одржа од 2 до 7 мај 1903· година во 
Смилево (Смилевски конгрес). Беа донесени конкретни решенија 
за подготовки на востанието*. Тоа се изрази во: избор на Главен 
штаб на вюстаничките сили; избор на реонски началници и вој- 
води; изведув1ан.е на практични вежби за боево подготвување 
на револуционерните сили на масите; мерки за собиранье на хра
ни, облека, лекарства и друго; одлуки *за вооружување и Собира- 
ње на оружје; распределба на округот по реонски раководни те
ла и други умесни решенија за поподготвено изведување на вос
танието. Едою од многу важните решенија беше поврзано со ка- 
рактерот на востанието. Беше решено да биде општо, сите рео- 
ни во окрутот да востанат. Датумот на востанието можеше да 
го определи само Главниот штаб согласно на поволните услови. 
Сего тоа потврдуваше дека организацијата на востанието беше 
поставена врз солидна основа, што претставуваше гаранција за 
успешно револуцйонерно дејствување.
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Текот на BôcTâHHèrô

Откако баа заиршени сите подготовки Главниот штаб на 
востаничките сили го определи Втори август —  Илинден (Илин- 
денско востание) за почеток на востанието. Со специјален Прог- 
лас беше разгласен повикот за востание низ целата земја, за 
почетокот на востанието беше известена европската дипломати
ка и светеката јанност.

Илинденското востание започна на 2 август вс» поголемнот 
дел на Македоеија. Во согласност со степенот на подготвеноста 
на народот и на револуциоверните сили, тоа имаше различен 
интензитет. Неговата продолжителност беше нееднаква. Впрочем, 
цела Македонија се наоѓаше во востанички пламен цели три ме- 
сеци (август, септември, октомври 1903 година), а и повеќе« Во 
него ширюките македонски народни маси, потпомогнати од прет- 
ставниците на народностите во Македонија, храбро отстојуваа 
во одбраната на слободата и ihhb востаничките пожарингга ги 
бараа патиштата на слободољубивата егзистенција и еманципа- 
ција. Во востанието движечка сила беа народните маси, тие во 
него ja докажаа својата револутдионерност, самоиницијативност 
и масовна борбеаост. Затоа востанието уште во самиот почеток 
имаше народен карактер. Беше типично народно востание. Соп- 
ствено дело на македонскиот народ.

Најопсежни димензии и размери Илинденското востание 
имаше во Битолскиот револуционерен округ. Со него беа оп- 
фатени сите револуционерни реони во Округот. Тоа се изрази 
во прекинување на телеграфските и телефонските линии; во 
напади врз беговски кули и поседи; во јуриши на месни гар- 
низони; во рушеиье на мостови и други патни средства; во не- 
посредни судрувања со аскерот и башибоэукот. Успешниот 
развој на востаничките операции беше насочен и кон напади 
на определени градски центри и села, како и за создавање на 
слободни територии во планивските месности и предели. Тука 
востаниците, заедно! со ослободениот народ, стануваа единстве- 
ни господари и организираа своја сопствена, народна власт. 
Со ОВОЈ значаен револуционерен потфат и ориентација дојдоа 
до најочевиден израз својствата на револуцијата.

HajiBiicoK дострел илинденскиот револуционерен фа
кел доби со формирањето на Крушевската Република и со соз- 
давањето на реиубликанската власт во Клисура и Невеска. Со 
оформувањето на овие револуционерно-демократски и републи- 
кански творби дојдоа до израз државвотворните традиции на 
Македонија и настојувањата да се дојде до посоките по кои 
треба да се изградува македонската државност.

Формирањето на Крушевската Република настала како 
резултат на солидната организација и по успешного изведува- 
ње на Илинденското востание во Крушевскиот ревояуционе-
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рен реон. Од точното реализнрагье на тактичниот план дојде 
до заземање на градот на 3 август. Go овај храбар и великан
ски подвиг беше обезбедена победата на крушевските револу- 
ционерни, а со тоа на сиот македонски народ и на народнос- 
тите во Македонија. Тоа беше голем чин на македюнската ре- 
волуција, што претставуваше врвна победа, великолепен израз 
на стремежите за слобода и за самостоен живот, за изграду- 
вање на сопствена држава.

Највисоката задача на револуцијата беше исполнета со 
изградување на нејзините органи. Највисок орган претставу
ваше Советот на Републиката, како типичен израз на републи- 
канско-демократското устройство. На чело на оваа највисока 
републиканска власт, како претседатея на Републиката, на 
Крушевската Република, етоеше Никола Карев, истакнатиог 
македонски револуционер и социјалист.

Крушевската Рехгублика, односно „Величествената кру- 
шевска федерација” , како што ja нарече Димо Хари Димов, 
беше прва слободна македонска држава, која ги оствари су- 
верениге права на македонскиот народ и народностите. Таа 
беше поставена врз „длабоко демократски принципи” и „се по- 
кажа како држава оо многу соција листички примеси“ (Л. Ко- 
лишевски). Таа беше, во истовреме, прва република на Балка- 
нот, што претставуваше интересен феномен во тогашната бал- 
канска констелација.

Во создавањето на демократската востаничка и републи
канска власт се гледа спроведување на идеите и искуствата на 
Париската комуна. Посебно тоа дојде до израз во изборот на 
привремена влада, составена од шест членови, на комисии за 
различии најважни органи на републиканската власт, која се 
регулираше и со издавање на разни акти и друга одлуки, ка- 
рактеристични за секоја револуционерна народна власт.

Програмските лозунги на народно-демократската револу- 
ција добија најочевиден израз во Крушевскиот манифест, кој 
претставува прекраоен документ за целите и задачите на рево- 
луцијата, за нејзините демократски стремежи, што водеа кон 
братска слога и единство меѓу народите. Тука се прокламирагаи 
високите начела на Македонската револуција за доследна ре
волуционерна борба на сите потиснати маси, а се понагласено 
потенцирани длабоките демократски и со1р1Јалистички принци
пи за братство и единство меѓу народите. Всушност, во него до 
највиден израз се подвяечени принципите на Илинденското 
востание, во кое силно е одбележано влијанието на македон- 
ските ооцијалисти на чело со Никола Каре®. Во него на првен- 
ствено место е изразен државнотворниот стремеж на македон
скиот народ и на народностите во Македонија.
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Крушевскиот манифест е наиишан на типичен народен 
македонски јазик. Во него поетично и мошне пластично е изра- 
зено одушевувањето од иостигнатата слобода, што прететавува- 
ше револуционерно верују за сите илинденски револуционери. 
Тоа претставува уште една потврда на прокламираните маке
донски самобитни цели на Илииденската рсволуција што овде- 
ка на мошне автентичен и автохтонен начин доаѓаат до нај си
лен израз и претставуваат своевидно и аргументирано сведош- 
тво. Затоа, Крушевскиот минифест, заедно со друтте илинден
ски акти и документа, претставува првокласен извор од вре- 
мето на Илинденското востание.

Востанието во другите делови на Македонија

Илинденското востаније та опфати сите делови на 
Македонија. Во Битолскиот револуционерен округ, покрај Кру- 
шевакиот, маоовно се пројави и во другите револуционерни ре- 
они. Особен» масовно се пројави во Костурскиот револуционе- 
рен реон, тааде што кулминација претставуваше ослободување 
на Клисура и Невеска, што претставуваше крупна победа на восг 
тандета во Костурско. Тоа значение, од друга страна, и голем 
успех на Илииденската револуција. Забележително е и овдека, 
како и во Крушево, формирање на револуционерна власт, што 
претставува уште еден придонес во остваруваньето на државно- 
творните стремежи на македонскиот народ и дел од конгануи- 
тетот и доследноста во остваруваньето на целите на востанието.

Илинденското востание юо сноите епецифични оообености 
и карактеристаки се пројави и се изрази и во Леринскиот, Ох- 
ридскиот Кичевскиот, Прилепскиот и другите револуционерни 
реони на Битолскиот округ. Тоа имаше свои своевидности и во 
другите револуционерни окрузи на Македонија: Солунсѕкиот и 
Скопскиот.

Насекаде во Македонија, согласно со постојните услови, 
востанието имаше забележишелна пројава и даде свойствен при
донес кон деяото на револуцијата.

Задушување на востанието и последиците

Госиодаречките крушин на Османската империја беа 
целосно извенадени од македонского Илинденско востание. 
Тие не се надеваа дека востанието на македонските поробени 
маси ќе зафати толку широки размери и дека ќе дојде до созда- 
вање на сооствена македонска револуционерна, народна власт 
на ослободените териториии во Македонија. Затоа, Високата 
порта презеде енергични мерки да го задуши востанието. За таа
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цел во Македонија таа коицентрира огромни воени й иолицис- 
ки засилувања. Екипирани казнени експедиции започнаа со 
планско изведување на контраофанзивата против македонските 
восташ-щи. Најголем проблем им протставуваше совладувањето 
на ослободените територии: Крушево оо Крушевската Републи
ка; Клисура и Невеска; слободните територии низ повеќе дело- 
ви на Македонија. Најшлемо внимание беше обрнато кон кон
траофанзивата за заземање ва Крушево, центарот на Крушев
ската Република. По групирањето на огромна сила од редовен ас
кер и на башибозук и по оикружувањето на 12 август 1903 го
дина започна нападот од сите страни на Крушево и Крушевско. 
Најзначајни беа борбите кај Слива и Мечкин Камен, каде што 
македонските востаници оо куражна храброст и достоинствено 
ja заштитуваа стекнатата слобода. Тука со великолепна и мош
не храбра доследност кон револуцијата храбро отстојуваше вој- 
водата Питу Гули со својот одред.

Потоа настанаа репресалииите, масикрирањата и шьачка- 
њата 1врз слободољубивите крушевчани.

Казнената експедиција на османскиот аскер продолжи кон 
другите македонски востанички упоришта: Преспа и Ресенско; 
Демир Хисар, Охридско; Кичевско. Ликвидирашето на востанич- 
ките упоришта продолжи кон Солунско, Скопско, Серско. Во 
овој продор на османаката солдатеска македонските револуци- 
снери самопрегорно ги бранеа придобивките на Илинденската 
револуција. Затоа, акциите продолжија и во септември и во ок- 
томври 1903 година. Тоа беше војна на еден поробен народ про
тив неспоредливо поброен непријател. Во таа прометејска борба 
беше покажана зрелоста да се брани стекнатата слобода, рево- 
луционерните начела, за слободен и рамноправен живот, за соз- 
давање на свода национална држава.

Последиците од востанието беа катастрофални насекаде 
во Македонија. Најтешка беше положбата на широките народ- 
ни маси, кои беа подложени на насилства, палежи, грабежи и 
друга безобѕирни варварства. Во текот на востанието настрадаа 
повеќе од 16 казн со 201 населено место, оо изгорени над 12.400 
куќи, без покрив останаа 70.836 луге, избегаа над 30.000 луге, 
беа убиени 8.816 мажи, жени и деца.

Задушувањето на востанието предизвика паника, демора- 
лизација, разочарувакье, безнадежност. Но, тоа траеше кратко. 
Здравите сили на револуционерната Организација во тој крити
чен момент одново ш  развија сите свои револуционерни иници- 
јативи за санирање на положбата, за нови поилинденски уст
реми во оживувањето на националноослободителното движење.
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Востанието и дипломатијата

Илинденсюото востание ja изненади европската дип
ломатика. Империј алистичките големи сиди и балканските капи- 
талистички држави не се надеваа дека револуционерниот йот- 
фат на маюедонските маш ќе добие такви размери. Големите 
сили, заинтересирани за опстаноюот на Османската империја, 
сметаа дека се засегнати и нивните интереси и затоа инсисти- 
раа кај Портата за воспоставуватье на ред и мир. Тие презедоа 
мерки за реорганизирање на османската apMinja и за поенергич- 
IHO дејствување во задушувашето на македонского востание. За- 
почна да се говори за полезноста од донесување на нови ре
форми, но за задржуватье на статус квото и без примена на вое- 
ни интервенции. Се појавија и различии планови за уредуватье 
на Македонија и тоа какю: автономна држава; федерација; са- 
мостојна држава; назначување на генерален гувернер и слично. 
Тогаш, „најзаинтересираниге” држави; царока Русија и Австро 
-Унгарија, донесоа во Мирцштег (Австрија) на 2 октомври 1903 
година реформи (Мирцштегски реформи), кои само делумно ja 
„реформираа” состојбата. Беа назначени цивилни агенти за сре- 
дување на администрацијата и воени претставници за реоргани- 
зација на османската жандармерија. Тоа беше „привремен” лек 
за „немирна” Македонија, во која продолжуваше борбата за на- 
ционално и социјално ослободување.

Одгласот во јавноста

Илинденското востание нацде на силен одглас сред 
јавноста на Европа и Америка. Илинденската ослободителна бор- 
ба на Македонците беше пречекана од меѓународната јавност со 
изразити симпатии и солидарност. Востанието претставуваше 
настан од првенствено значење. За неговото актуализирање нај- 
првин се ангажира печатот. Преку него ее ширеше вистината за 
Македонија. Скоро целокупниот светски печат во помала или 
поголема мера го коментираше овој голем настан. Големите уре- 
ди на печатот и на агенциите имаа свои постојани или специј ал
ии дописници и известувачи во Македонија. Тие со евоите до
писки придонесоа да се залознае јавноста со состојбата во Ма- 
кедонија во времето на востанието.

Повеќето светски весници го окарактеризираа Илинденоко- 
то востание како „сеопшта револуција” .

Печатот во светот беше оној регулатор што придонесе да 
се прошири интересирањето за илинденската македонска борба. 
Тюкму непосредно преку печатот јавното мислење се запозна со 
борбата на Македонците и се презеде акција за посредно анга- 
жирање во маюедонските работи.
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Во повеќето земји ое формираа специјални „македонски 
комитета” за организирање на прюмакедонските манифестации. 
Тие издаваа прогласи и организираа митинзи посветени на бор- 
бата на Македонците и презедоа собирни акции за помош на 
настраданите во востанието. Во оваа активност се bik лучи ja си
те демократски и либерални крутови. Во некой земји пооебна 
активност презеде работничката класа, изразувајќи го со тоа 
cBiojoT пролетарски интернационализам.

Илинденското востание наиде на мошне топол одглас и 
сред југословенските народи и народности. Ослободителната 
борба на Македонците беше дочекана со изрази на симпатии и 
на солидарност. На чело на движењето во полза на македоноко- 
тю ослободително дело застанаа напредните кругови на југасло- 
венската општественост, кои се трудеа да го зголемат интересот, 
симпатиите и сочувството за Македонците сред сите југословен- 
ски народи и народности. Тоа имаше крупно значење за разви- 
токот на нивните заемни односи.

Во сите југословенски земји, во зависност од нивната по- 
ложба и состојба, печатот ja популазиризираше ослободителна.- 
та борба на Македонците и придонесуваше да се развие зголе- 
мена промакедонока манифестација. Така, во Словенија се раз- 
ви широка промакедонска агитација и собирна акција за по
мош. Симпатиии, солидарност и сочувство со борбата и страда- 
нијата на Македонците беа изр!азени и во Хроватска преку соби- 
рите и проширената собирна акција за помош на Македонците. 
Во Србија голема агитациона акција за ослободителната борба 
на Македонците разви Српската социјалдемократска партија. 
Беа организирани работнички митинзи во Белград и во внатреш- 
носта на Србиоја во текот на август и септември 1903 година, на 
кои ое изразуваше солидарност и симпатии со македонската 
борба за слобода, а се подвлекуваше и тоа дека ослободување- 
то на македонскиот народ лежи предимно во револуцијата и де
ка автономијата на Македонија во рамките на балканската кон- 
федерација претставува единствено решение. Таков топол одѕив 
востанието имаше и кај другите југословенски народи и народ
ности. Овој акт на солидарност и на заемност претставуваше 
пютфат од евидентно значење.

Резултати

Илинденското востание зазема значајна страница во 
историјата на македонскиот народ. Според Дњмо Хаци Димов, 
„тоа беше величествен израз на сенародниот македонски коп- 

1неж за борба и слобода". Македонского националноослободи- 
1'елно движенье успеа да ги сплоти широките народни маси во 
едно цело, да го подигне револуционерниот дух, да го поведе
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народот кон вооружена борба, која така експлицитно дојде до 
израз во воетанието. Затоа, пак, според Димо Хаџи Драмов, 
„ретко се наоѓа пример во историјата на другите народни рево- 
луции и дури нема таков пример, да се обедини еден цел народ, 
една цела земја под едно знаме и за една револуционерна цел 
во текот на неполни десет години. Тоа стана во Македонија, 
тој пример ни го даде македонскиот народ, откако го овенча 
оо оној голем историски настан, што го викаме Илинденско 
востание” .

Илннденското востание претставуваше голема поука и ис- 
куство, редок и светол пример за натамошните борби на маке
донскиот народ за слобода. Тоа предизвика значајни поеледици 
во натамошниот развој на македонского национолнооелободи- 
телно движење и на Македонија воопшто.

Илинеднските револуционерии традиции

Раволуционерните традиции на Илинденската епоха прет- 
ставуваа бедежита и светла инспирација во контииуите- 
тот на македонската народноослободителна борба. Тие своевид- 
но се одразија во натамошните борби за слобода, а исто така 
се изразија и во одбележувањето на Илинден скоро во сите де- 
лови на Македонија во периодот помету двете светски војни. 
Најголемо внимание и интерес предизвика иницијативата на 
Покраинакиот комитет на КПЈ за Македонија во 1939 година со 
издавањето на специјална публикација по повод 150-годишкина- 
та на Француската револуција и со органнзирање на друга ма
нифестации, на кои се искористи моментот да се прокламираат 
и слободарсжите тради1щи на македонскиот народ, стекнати ica- 
ко резултат на Илннденското востание. Вакви манифестации 
беа организирани и од 1940 година наваму, кога прославување- 
то на Илинден беше воведено како придонес за револуционизи- 
рање на македонските народни маси. Илинден ее одбележа и 
сред македонските шпански борци затворени во концентрацио- 
ните логори во Франција, по пропаѓањето на Шпанската рево- 
луција.

Илинденската револуционерна слободарака традиција се 
вклопи и во континуитетот на Народната и социјалистичката 
револуција, кога се круниса со нови .квалитети и димензии. Таа 
претставуваше скапоцено, позитивно наследство. Доби нова свет
лина, нов автентичен и афирмативен белег. Тоа значеше свое- 
видна признателност кон делото на Илинден, во кое животвор
но беше вовлечен непресушниот извор на светлите илинденски 
револуционерии традиции. Тие, како рожба на величествената
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иливденсиа епоха, Ишинден од 1903 година, со неизмерно воз- 
дејство го определила своего место и значенье во најновата ма- 
кедонска историја.

Hristo Andonov-Poljanski

ILINDEN OF 1903 

S u m m a r y

The author in this article has presented a synthetic survey 
over the course and significance o f the Macedonian Ilinden upri
sing of 1903. This great event represents a big change in the 
newer history of the Macedonian people, in which the people’s aim 
for national and social liberation and for establishment of an own 
Macedonian state was expressed.

At the beginning the author pays attention to the supposi
tions o f the Ilinden uprising, and later on, to the national and 
liberational movement before the uprising, pointing out at the 
same time the question for preparation and raising of the upri
sing itself. More concrete, he keeps upon the course of the upri
sing, its crushing and consequences. Special stress to the questi
on of the relation of the European diplomacy and the Internatio
nal public opinion towards this revolutionary act from the history 
of the Macedonian people is aslo given. The results of this upri
sing which caused significant consequences in the further his
tory of Macedonia and created revolutionary treedom-loving tra
dition in the newer history of the Macedonian people which have 
been brought to light within this scope.
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