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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Пред 104 години, на 2 август 1903 
година, било кренато Илинден-
ското востание, едно од нај зна-

чајните дела на македонскиот народ за 
национално ослободување од Ото ман-
ското царство. Но, во текот на исто ри-
јата стремежите за национално осло бо-
дување на македонскиот народ повеќе 
пати биле изразувани. Сепак, на крајот 
на XIX век условите за општествено, по-
литичко и национално ослободување 
особено созреале, така што орга низа-
цио ното формирање на револуцио нер-
ната организација ВМРО (ТМОРО), прет-
ставувало природна последица на дви-
жењата за слобода на македонскиот на-
род и неговиот идентитет. Во 1893 го-
дина, во Солун, била создадена маке-
донската револуционерна органи заци-
ја, која во лицето на Внатрешната ма ке-
донска револуционерна организација 
(ВМРО) одиграла голема улога во спло-
тувањето на македонските народни ма-
си за извојување слобода и за само стој-
на македонска држава. Во период од 
околу една деценија оваа организација 

Централниот комитет на ВМРО 
донел решение да се крене 
востание во Македонија, иако за 
тоа немало поволна внатрешна и 
надворешна ситуација, особено 
што на решението се 
спротивставиле неколку угледни 
револуционери, меѓу кои 
најпознат бил Гоце Делчев.

На Смилевскиот конгрес 
делегатите Никола Петров 
Русински, Ѓорѓи Сугарев, Никола 
Карев, Петре Ацев и други биле 
против предвременото  кревање 
востание, но преовладал 
авторитетот на претседателот на 
Конгресот, смилевчанецот Даме 
Груев, и затоа била донесена 
одлука да се крене востанието на 
македонскиот народ.

На 20 јули (по стар календар), 
односно на 2 август 1903 година, 
на Илинден (по нов календар), 
почнало Илинденското востание 
во Македонија. Најголем успех 
тоа постигнало во Битолскиот 
револуционерен округ.

успеала да ги обедини сите македонски 
општествени сили и да ја рашири ор га-
низационата мрежа низ цела Маке до-
нија, така што го канализирала ослобо-
дителното движење.

ПРИКЛОНУВАЊЕ КОН 
СТАВОТ

На почетокот на јануари 1903 година, 
Централниот комитет на ВМРО донел 
ре шение да се крене востание летото 
истата година, иако за тоа немало по-
волна внатрешна и надворешна ситуа-
ција во Македонија, особено што на ре-
шението се спротивставиле неколку уг-
ледни револуционери, меѓу кои нај поз-
нат бил Гоце Делчев. Сепак, востанието 
означувало нова фаза од развојот на 
македонското национално и ослобо ди-
телно движење. Затоа по донесувањето 
на одлуката за кревање востание, во 
сите македонски области, кои ја сочи-
нувале историските и географските гра-
ници на Македонија, биле спроведени 
сериозни подготовки за изведување на 
востанието. Најповолни услови за по ус-
пешни подготовки за востание во Ма-
кедонија имало во Битолскиот рево лу-
ционерен округ.

За таа цел, во демирхисарското пла-
нинско село Смилево, од 2 до 7 мај 1903 
година, се одржал конгрес, кој бил поз-
нат како Смилевски конгрес. Во при сус-

тво на 29 делегати се дискутирало за 
прашањето дали да се крене востание 
или не. Иако неколкуте поистакнати де-
легати Никола Петров Русински, Ѓорѓи 
Сугарев, Никола Карев, Петре Ацев и 
други биле против тоа,  сметајќи дека е 
предвремено и недоволно подготвено, 
преовладал авторитетот на претсе дате-
лот на Конгресот, смилевчанецот Даме 
Груев и затоа била донесена одлука ма-
кедонскиот народ да се крене на во-
стание. Тоа значи дека под влијание на 
солунското решение и по настојувањето 
на Даме Груев, Борис Сарафов и други, 
мнозинството делегати сепак се при-
кло ниле кон ставот за кревање вос-
тание во Битолскиот револуционерен 
округ. Откако се донело решение за кре-
вање востание во Македонија, бил ос-
нован Главен штаб од три члена на чело 
со Даме Груев. Штабот требало допол-
нително да го одреди денот на поч ну-
вање на востанието, а покрај тоа, била 
донесена одлука да се напише воста-
нички дисциплински устав. По кратките 
подготовки во Битолскиот револу цио-
нерен округ, собирање храна, оружје, 
му ниција, лекови, изведување импро ви-
зирани воени подготовки, увежбување 
и ракување со оружје и друго, бил оп-
ределен и денот на востанието - вер-
скиот празник Илинден. Инаку, пред 
тоа задграничното претставништво на 
ТМОРО (ВМРО) во Софија ја известило 
официјална Европа кои се причините 

ОДБЛЕСОЦИ И П    АРАДОКСИ НАОДБЛЕСОЦИ И П   
РЕВОЛУЦИЈАТАРЕВОЛУЦИЈАТА

ЗНАМЕТО НА ИЛИНДЕНСКИТЕ ВОСТАНИЦИ НА КОЕ СО ЗНАМЕТО НА ИЛИНДЕНСКИТЕ ВОСТАНИЦИ НА КОЕ СО 
СРМЕН КОНЕЦ Е ВСРМЕН КОНЕЦ Е ВРЕЖАН РЕЖАН ДАТУМОТ НА ВОСТАНИЕТОДАТУМОТ НА ВОСТАНИЕТО
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кои го натерале македонскиот народ да 
се крене на востание. Освен тоа, било 
испратено писмо до Дирекцијата на ис-
точната железница во Солун, со кое се 
информирало дека во Македонија, во 
нај скоро време ќе почне востание, про-
следено и со атентати на железницата, 
поради што се апелирало да не се па-
тува, за евентуално да не настрадаат 
невините патници.

УСПЕХОТ НА 
ВОСТАНИЕТО

На 20 јули (по стар календар), од -
носно на 2 август 1903 година, на Илин-
ден (по нов календар), почнало Илин-
денското востание во Македонија. Тоа  
најголем успех постигнало во Битол-
скиот револуционерен округ. Прво би-
ло ослободено Смилево, па Крушево - 
центарот на востанието. Потоа вос та-

нието постигнало поголем успех во Кос-
турско и во Леринско. 

На 4 август 1903 година, 600 воста-
ници го ослободиле градот Клисура и 
го држеле во свои раце сè до 17 август. 
На 17 август истата година, 700 воста ни-
ци од Костурско и од Леринско го ос-
лободиле гратчето Невеска. Покрај тоа, 
биле ослободени повеќе костурски, ле-
рински и преспански села, каде што 
била воспоставена народна власт. Нај-
жестоки борби се воделе кај селото Езе-
рец меѓу 300 востаници и 2.000 ос ман-
лиски аскер.

Востаниците постигнале значителен 
успех и во Охридскиот револуционерен 
реон. Таму најжестоки востанички ак-
ции се воделе во Малесија, во Горна и 
во Долна Дебарца и на други места. Ис-
то така, во Преспа имало жестоки борби 
со османлискиот аскер. Востаниците 
пос  тигнале успех во Демирхисарско и 
во Кичевско, каде што биле ослободени 

повеќе села. До жестоки судири дошло 
во селата Прибилци, Карабуница и Из-
вор, па дури се направил обид за осло-
бодување и на градот Кичево.

За време на Илинденското востание 
најголем успех бил постигнат во Кру-
шев скиот револуционерен округ. Во 
овој регион, на 2 август 1903 година, 
Штабот на крушевските востаници, на 
чело со Никола Карев, во својство на 
началник на Горското началство, спо-
ред порано подготвен план за напад, ис-
пратил повик до населението за поче-
ток на борбите. Ноќта меѓу 2 и 3 август 
1903 година, 750 востаници го напад на-
ле Крушево. Претходно, тие ги пресекле 
сите телефонски врски на градот, а бил 
извршен и успешен напад врз позна-
чајните објекти: поштата и касарната. 
По неколкучасовна борба тие го осло-
бодиле Крушево. Штабот на крушев ски-
те востаници набрзо се симнал од пла-
нината и во месноста Гумење се зафатил 
да ја организира новата востаничка 
власт, позната во историографијата ка-
ко КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА. Штабот 
на востаниците ја презел воената власт 
во градот. За избор на други органи на 
власта било свикано собрание на нај-
истакнати граѓани, кои го сочинувале 

ОДБЛЕСОЦИ И П    АРАДОКСИ НА АРАДОКСИ НА  
РЕВОЛУЦИЈАТА Не можејќи да ја уништат македонската ре во-

луционерна организација, врховистите кои биле 
под влијание на Бугарија настојувале да навлезат 
во јадрото на ТМОРО (ВМРО), и одвнатре да ја раз-
бијат суштината на борбата на македонскиот народ. 
Тие се послужиле со "Револуционерното братство", 
основано во Солун, со цел да го привлечат народот 
во Македонија и во свои раце да го преземе маке-
донското народноослободително движење. На че ло 
на солунското "Револуционерно братство" застанал 
Бугаринот Иван Граванов кој, како егзархиско про-
светно лице во градот, во моментот се нашол нај-
погоден за пре земање на ЦК на ТМОРО. Таква мож-
ност Гарванов имал кон средината на 1899 година, 
кога "Рево лу ционерното братство" се слеало во ре-
довите на ТМОРО, а особено по познатата Солунска 
провала во редовите на Организацијата (1901). 
Така, по за творањето на Пере Тошев, Христо Та-
тарчев и други членови на ЦК на ТМОРО, един-
ствениот член на ЦК кој се наоѓал на слобода, Иван 
Хаџи Николов, ис пла шен да не го затворат и него,  
лекомислено на Иван Гарванов му ги предал сите 
тајни шифри за ко рес пондирање, адресите, кана-
лите, печатот и сè друго. Со други зборови, тоа зна-
чело предавање на ра ко водството на ТМОРО на 
еден нерегуларен начин од страна на нејзините 
идејни противници. На таков на чин, во редовите на 
организацијата влегле аген ти на Бугарското кне-
жевство, кои оставиле дале ку сежни негативни по-
сле дици врз развојот на маке донската нацио нално-
ослободителна борба.

РЕВОЛУЦИОНЕРОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЕШЕ РЕВОЛУЦИОНЕРОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЕШЕ 
ПРОТИВ ПРЕДВРЕМЕНОТО КРЕВАЊЕ НА ПРОТИВ ПРЕДВРЕМЕНОТО КРЕВАЊЕ НА 
ВОСТАНИЕТО, БИДЕЈЌИ НЕ ПОСТОЕЈА ВОСТАНИЕТО, БИДЕЈЌИ НЕ ПОСТОЕЈА 
ОРГАНИЗАЦИСКИ И ДРУГИ УСЛОВИОРГАНИЗАЦИСКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
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Советот на Крушевската република. Од 
редовите, пак, на Советот била избрана 
Привремена извршна влада на чело со 
Дину Вангели. Шестчлената Влада се 
гри жела за најосновните ресори: суд-
ство (законодавство), реквизиција, фи-
нан сии, внатрешни работи, прехрана и 
санитет (здравство). За подобро функ-
ционирање и одржување на народната 
власт биле преземени акции за воору-
жување на населението и утврдување 
на градот со длабоки ровови, за отво-
рање работилници за поправање и из-
работка на муниција и др. Во блиското 
село Селце биле изработени познатите 
црешови топчиња. Притоа била отво-
рена и специјална болница за лекување 
на ранетите, а се подготвиле и фурни за 
печење леб и други производи. Ду хо-
вен инспиратор на сè ова бил прет се да-
телот на Крушевската република, Ни ко-
ла Карев. За време на 10-дневната Кру-
шевска република востаниците ис пра-
тиле повик до жителите на сосед ните 
кру шевски села, главно, населени со му-
слиманско население, познат како Ма-
нифест на Крушевската република.

Манифестот бил напишан на маке-
дон ски јазик, а имал цел да го убеди му-
слиманското население дека воста ние-
то не било кренато против нив, туку 
про  тив жестоката експлоатација и не-
подносливата османлиска тиранија, а 

со цел придобивање човечки правдини. 
Успехот на македонскиот народ за вре-
ме на Илинденското востание е мошне 
значаен, особено по ослободувањето 
на Крушево, Клисура, Смилево, Невеска 
и други места, и по неговото раши рува-
ње низ цела Македонија. Со оглед на 
тоа што Македонија во тоа време прет-
ставувала нивна важна провинција, ос-
манлиите се ангажирале со голема вој-
ска да го задушат востанието.

Првите судири во текот на осман-
лиската офанзива во Македонија биле 
изведени кај Смилево. Таму и во селото 
Ѓавато се воделе жестоки борби сè до 
уништувањето на востаничките упо-
ришта. По неколкудневни жестоки бор-
би и по заземањето на Смилево, голема 
османлиска војска, која пристигнала од 
Прилеп, Кичево и Битола, го стегала об-
рачот околу Крушево. На 12 август 1903 
година аскерот и башибозукот го опко-
лиле Крушево од сите страни. На по-
викот од Бахтијар-паша востаниците да 
се предадат, се појавиле внатрешни не-
согласувања. Сепак, на крај дел од вос-
таниците решиле да го бранат градот. 
Се развиле жестоки десетчасовни бор-
би на Мечкин Камен, Слива и на други 
места. Најжестоки борби се воделе на 
Мечкин Камен, каде што малубројните 
востаници, на чело со војводата Питу 
Гули, херојски загинале. Потоа Крушево 

било ограбено, запалено и бомбар ди-
рано, а голем дел од населението по-
бегнало.

Инаку, помали востанички акции се 
воделе во Скопскиот, Солунскиот, Се-
рскиот и Одринскиот округ. Тука повеќе 
станува збор за диверзантски акции и 
за одделни судири со аскерот. Така, на 
пример, со револуционерните акции 
во Серскиот револуционерен округ, 
кои почнале на 27 септември 1903 го-
дина, раководел Јане Сандански. Значи, 
борби се воделе речиси во цела Маке-
донија, а под оружје се наоѓале околу 
30.000 востаници. Но, востаничката сли-
ка била сосема друга. Имено, во текот 
на август и на септември 1903 година се 
воделе жестоки борби меѓу воста ни ци-
те и османлискиот аскер и башибозук 
во Костурско, Леринско, Преспанско, 
Ох ридско, Кичевско, Прилепско... На крај, 
востанието жестоко и крваво било за ду-
шено. Притоа биле запалени многу се-
ла, куќи, училишта, цркви... Бројни же-
ни, деца и востаници биле фрлени во ог-
нот на запалените куќи. Секаде завла-
деале пустош и тага. Поради сè ова, на 2 
октомври 1903 година, Главниот вос та-
нички штаб наредил борбите да пре-
станат, а оружјето и муницијата да се 
засолнат и да се складираат за нови 
идни воени дејства.

ДУХОВЕН ТАТКО НА КРУШЕВСКАТА ДУХОВЕН ТАТКО НА КРУШЕВСКАТА 
РЕПУБЛИКА БИЛ НИКОЛА КАРЕВ РЕПУБЛИКА БИЛ НИКОЛА КАРЕВ 

ИЛИНДЕНСКИТЕ ВОСТАНИЦИ ЈА ДАВАЛЕ СВОЈАТА ИЛИНДЕНСКИТЕ ВОСТАНИЦИ ЈА ДАВАЛЕ СВОЈАТА 
ЗАКЛЕТВА ПРЕД КАМАТА И РЕВОЛВЕРОТЗАКЛЕТВА ПРЕД КАМАТА И РЕВОЛВЕРОТ

ГРАДОТ КРУШЕВО 10 ДЕНА МУ ОДОЛЕВАЛ ГРАДОТ КРУШЕВО 10 ДЕНА МУ ОДОЛЕВАЛ 
НА ОСМАНЛИСКИОТ АСКЕР - ВО НЕГО НА ОСМАНЛИСКИОТ АСКЕР - ВО НЕГО 
ФУНКЦИОНИРАЛА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВЛАСТФУНКЦИОНИРАЛА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВЛАСТ


