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Ретко кој автор 
се нафаќа да го 
об ра боти пе-

риодот на Маке дон-
ската рево лу ци оне р-
на орга низација од 
1921 до 1947 го дина, 

и сè до сега тој важеше за 
тежок, темен, мра чен, зап лет-
кан и неразбирлив за маке-
донските историчари. Досе-
гашната македонска, ду ри и 
бугарска исто риографија, гла-
вен ак цент во обработката на 
оваа тема става на дејноста 
на Организацијата до 1924 го-
дина. Многу помалку е об ра-
ботувана нејзината активност 
до 1934 година и за време  на  
Втората светска војна, а осо-
бено периодот пред неј зи-
ното распуштање во 1947 го-
дина.

Неодамна, Институтот за 
на  ционална историја ја об ја-
ви монографијата за Илинден-
ска та организација (1921-
1947), ко ја открива многу ис-
ториски вистини и расветлува 
бројни невистини.

ПРОТИВРЕЧНОСТ 
ВО АКТИВНОСТИТЕ

"Комплексноста на про це-
сот на присвојување и ма ни-
пулирање со историското на-

Илинденската организација, како културно-про с-
ветна и добротворна организација, била со з-
дадена во Пиринскиот дел на Македонија во 
1921 година и нејзина цел била попула ри зи-
рање на илинденските и револуционерните 
традиции меѓу македонската емиграција во 
Бугарија.

следство на македонскиот на-
род и конкретно со Илинден-
ското востание, најмногу вли-
јаеја при изборот Илинден-
ската организација да биде 
предмет на обработка на овој 
труд", вели д-р Вера Гошева. 

Во своето речиси две ипол 
децениско постоење, Органи-
зацијата во која поранешните 
учесници во Илинденското 
во стание и во револу цио-
нерните борби за осло боду-
вање на Македонија биле 
органи зи рани како посебни 
друштва, пројавила голема 
против реч ност во нејзината 
активност. Во првите неколку 
години по завршувањето на 
Првата свет ска војна, со ан-
гажирањето за популари зи-
рање на споменот на Илин-
денското востание меѓу ма-
кедонската емиграција во 
Бугарија и македонскиот на-
род во Пиринска Маке до нија, 
таа најмногу придонела да не 
биде прекината духов ната 
врска на народот со Илин ден.  
Меѓутоа, во еден не така мал 
временски период од по-
стоењето, таа спроведувала и 
дијаметрално спротивна ак-
тивност. Најголемо дегра ди-
рање на изворните илин ден-
ски вредности, Органи за ци ја-
та извршила за време на 
Втората светска војна, кога 
идеалите на илинденските 
востаници ги изедначила со 
фашистичките идеали", истак-
нува д-р Гошева.

ИЛИНДЕНСКИТЕ
ТРА ДИЦИИ

Илинденската органи за-
ција како културно-просветна 
и до бротворна, била соз-
дадена во Пиринскиот дел на 
Македонија во 1921 година и 
нејзина цел била попула ри-
зирањето на илинденските и 
на револу ци онерните тра-
диции меѓу маке донската 
емиграција во Бу гарија. На 
почетокот таа била анга жи-
рана како организатор на 
одбележувањата на го диш-
нините од Илинденското во-
стание, но и на други значајни 
настани и личности од ис то-
ријата на македонскиот на-
род. Исто така, Илинденската 
орга низација учествувала во 
ак цијата за пронаоѓање ар-
хиви и знамиња на рево лу-
ционерни реони и воста-
нички чети, со бирање ма те-
ријали, издавање книги, бро-
шури, весници, спи санија, со 
која најмногу при донела да 
не се прекине ду ховната врс-
ка на македонската еми гра-
ција со Илинден.

Авторитетот кој Органи за-
цијата го имала меѓу маке-
донската емиграција, "возне-
мирува повеќе средини во 
Бугарија".  Поради тоа, за вре-
ме на нејзиното постоење се 
настојувало да се контролира 
и да се насочува нејзината 
дејност и тоа да се искористи 
во некои други цели. Сепак, 
во овој период сè повеќе 
доаѓале до израз разликите 
меѓу ВМРО на Тодор Алек сан-
дров и Илин денската ор га-
низација која доследно се 
при  држувала кон принципите 
за самостојност на маке-
донското ослобо ди телно де-
ло. Неколкуте не ус пешни 
обиди да се дис ци пли нираат 
членовите на Орга ни зацијата, 
Националниот коми тет на 

македонската еми гра ција го 
презел нејзиното рако водно 
тело.

И Втората светска војна, 
како што веќе спомнавме, да-
ла можност за злоупотреба 
на Илинденската организа ци-
ја во фашистички цели.

Сепак, во октомври 1946 
година членовите на Орга ни-
зацијата го исполниле даде-
ниот завет - посмртните остан-
ки на Гоце Делчев да бидат 
пренесени во престолнината 
на слободна Македонија.

"Пролетта 1947 година, 
кога сите мислеле дека маке-
дон ското национално пра-
шање во Бугарија ќе биде 
решено со културна авто-
номија на Пи ринскиот дел, 
Илинденската организација 
заедно со ма ке донските брат-
ства и Маке донскиот научен 
институт би ла саморастурена. 
Времето покажало дека по-
следиците од оваа постапка 
негативно се одразиле врз 
натамошната ак тивност на 
македонската еми грација во 
Бугарија", потен цира д-р Го-
шева. 


