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ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МАКЕДОН    

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

МАКЕДОНСКИОТ УСТАВ 
СЕ РОДИ ВО КРЕСНА ВО 

1878 ГОДИНА
На 20 ноември годинава 

во градот Кресна во Пи-
ринска Македонија се 

одржа свеченост посветена на 
127-годишнината од Крес нен-
ското или поточно Маке дон-
ското кресненско востание. Ор-
ганизатор на свеченоста бе ше 
организацијата ОМО "Илин-
ден", која традиционално се-
која година го одбележува овој 
ден. На одреден начин таа све-
ченост ја трансформираат и 
во трибина на која се зборува 
за востанието. Органи зато ри-
те настојуваат присутните да 
научат нешто повеќе, да ево-
цираат спомени кои ги носат 
од своите предци итн. 

Свеченоста ја отвори про-
фесор Ѓорѓи Андонов, потоа 
излагање имаше Божидар Кир -
јанов, потпретседател на ОМО 
"Илинден", а говореше и Јор-
дан Костадинов Иванов. Свое 
излагање имаше и Наташа Си-
моновска (Македонија), дипл. 
професор по историја. Меѓу 
другото, таа ис такна дека Маке-
донското крес ненско востание 
од 1878/1879 година избув на-
ло во услови на сложена внат-
решна, а осо бено надво реш-

Сега кога Бугарија се наоѓа пред вратите на ЕУ и ко-
га Судот за човекови права во Стразбур ја осу-
ди поради тоа што ги спречила активистите 
на ОМО "Илинден" да организираат мирни про -
тес ти, тамошните Македонци се многу по ох-
раб ре ни во своите постапки во борбата за ма-
ке дон ската кауза.

на политичка ситуа ција на Ма-
кедонија и тоа по победо нос-
ните војни кои ги воделе Ру-
сија, Србија, Цр на Гора и Ро ма-
нија против Ос манлиската им-
перија, а осо бено по Бер лин-
скиот конгрес од јуни-јули 1878 
година. 

ОБЕДИНУВАЊЕ

"Во едно од најмасовните 
и најдолготрајните востанија 
во екот на Големата источна 
криза прв пат дошло до обе-
динување на борците за кул-
турна и просветна еман ципа-

ција на Македонија со бор ци-
те на стихијната ајдучка ак-
тивност. Поттикнувачки фак-
тори за почетокот на вос та-
ние  то биле доаѓањето и при-
суството на српските и на рус-
ките единици на северната 
граница на Македонија, при 
тоа придружени со бегство на 
разбиените османлиски вој-
ски, цивилните власти и вла-
дејачкиот слој. Османлиските 
воени порази и хаосот на ос-
манлиската власт придонеле 
да се фатат за оружје сите де-
класирани елементи на ос-
ман лиското општество и да 

дојдат до израз масовните гра -
бежи, палежите на селата, злос-
торствата и убиствата над ма-
кедонското и другото христи-
јанско население. Тоа било де-
ло на озлогласените баши бо-
зучки и церкески банди, за-
едно со муслиманските бе-
галци-мухаџири. Овие послед-
ниве, пак, претставувале по-
себна тешкотија за маке дон-
ското население врз кое го 
истурале бесот, заради сво-
јата бегал        ска судбина, а прет-
ставувале и голем економски 
товар. Значи, претпоставките 
за почетокот на востанието 
треба да се бараат во заос тре-
ната политичка и социјално-
економска положба на маке-
донските народни маси, кои 
излезот го гледале во ор га-
низирањето вооружена бор-
ба. За македонскиот народ осо-
бено вознемирувачки биле 
ре шенијата на Берлинскиот 
конгрес, со кој беше завршена 
Источната криза и со кој Ма-
кедонија останувала во рам-
ките на Империјата, а за неа 
бил предвиден член 23, со кој 
таа требало да добие еден вид 
политичка автономија. Но, се-
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пак од берлинските решенија 
најмногу била погодена Буга-
рија, затоа што со нив де фи ни-
тивно била погребана иде јата 
за создавање Голема Бу гарија, 
промовирана од руска страна 
на претходниот пре ли ми ни ран 
договор со Им пе ри јата во Сан 
Стефано. Сега Бу гарија била 
по делена на две половини, со 
што во север ниот дел било 
создадено Кне жевството Буга-
рија вазално на Империјата, а 
во јужниот дел автономната 
об ласт Ис точна Румелија. Во 
рамките на Голема Бугарија 
тре бало, меѓу другото, да вле-
зе речиси цела Македонија, 
но тоа веќе било осуетено, а 
освен тоа Бугарија се плашела 
да не дојде до повторна реоку-
па ција на Источна Румелија кон 
Империјата. Така, по Конгре-
сот во Бугарија почнало дви-
жење против неговите одлу-
ки, а во тој контекст таа грубо 
се вмешала во Кресненското 
востание, сакајќи пред светот 
да го прикаже како бугарско и 

како израз на неза довол ство 
од берлинските реше нија. За 
таа цел, на својата територија 
таа ги формирала благо тво-
рителните коми те ти 'Един-
ство', кои требало да ра-
ководат со востанието. Но, 
овие комитети, кои биле 
инструмент на бугарската 
буржоазија, одиграле дес-
трук тивна улога врз вос та-
нието и многу придонеле за 
неговиот неуспех. Во тоа осо-
бено се истакнал Софискиот 
комитет, кој бил главен и под 
чија команда за раково ди-
тели биле поставувани раз ни 
авантуристи, а вистин ски те 
македонски борци, како Ди-
митар Поп Георгиев Бе ров-
ски и Константин Стои лов, 
биле грубо отстранети. Тоа 
било направено со цел да се 
осуети евентуалната победа 
и недај Боже созда вањето 
независна македон ска др жа-
ва, за што се зала гале маке-
донските воста ни ци", истакна 
Симоновска. 

УСЛОВИ

"Инаку - дополнува таа - вос-
танието кое почнало на 5 (17) 
октомври 1878 година во својот 
тек имало две фази, а конечно 
било задушено летото 1879 го-
дина. Почнало во Кресна, а на-
брзо се проширило и на двата 
брега на реката Струма, што 
значи во Источниот дел на Ма-
кедонија, со што имало локален 
карактер иако имало тен ден-
ција да се прошири на целата 
територија на Македонија. Во 
текот на востанието особено 
зна чајни придобивки, кои биле 
дело на Беровски, се орга ни-
зирањето на власта на осло бо-
дената територија и соста вува-
њето на 'Правилата на Маке дон-
скиот Востанички Комитет', поз-
нати уште како Устав на Ма ке-
донското востание. Но, перма-
нентниот недостаток од оружје, 
недозреаните општествени ус-
лови во Македонија, непод гот-
веноста на македонското село 

да го издржи товарот на една 
долготрајна борба и секако 
грубото мешање на соседна 
Бугарија, довеле до негов не-
успешен крај. Сепак, ова би-
ло прво македонско востание 
во кое јасно била истакната 
желбата на македонскиот на-
род за создавање слободна 
независна држава, во која на 
местото на застарените полу-
феудални односи би се изгра-
диле капиталистички".

Инаку, на свеченоста во Бу-
гарија присуствуваше и де ле-
гација на Сојузот на здру же ни-
јата на Македонците од Егеј-
ски от дел на Македонија, која 
со своите браќа проговори за 
судбината на Македонците во 
Пиринска Македонија. Та мош-
ните Македонци, по осу дата на 
Бугарија од страна на Судот за 
човекови права во Стразбур, 
кој ја осуди затоа што ги спре-
чила активистите на ОМО "Илин-
ден" да орга ни зираат мирни 
протести, се по охрабрени во 
борбата за ма кедонската кау за.


