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Војводата Дедо Иљо Малешевски" 
е насловот на историската излож-
ба, која беше отворена во Музејот 

на Македонија. Поводот да се орга ни-
зира една ваква изложба беа 130-го диш-
нината од двомесечната слобода на Пи-
јанец и 110 години од смртта на поз-
натиот ајдутски војвода Иљо Марков 
Малешевски. Презентирани се бројни 
документи, карти и фотографии на оваа 
значајна историска личност, како и не-
колку лични предмети.

Автор ката на концепцијата за излож-
бата Мирјана Нинчовска, виш кустос во 
Историскиот оддел на Музеј на Маке-
донија, која изминатите 5-6 години ра-
ботела на истражување на материјалот 
од музејски аспект, напомнува дека ова 
е прва изложба посветена на Иљо Ма-
лешевски во земјава, која на посети-
телите ќе им понуди слика за неговиот 
живот и ајдутската и револуционерна 
дејност.

Презентираните материјали потек-
ну ваат од повеќе музеи, архиви и биб-
лио теки во Македонија, Бугарија и 
Чешка. Изложбата ја отвори д-р Ни-
кола Жежов. 

Беровчанецот Иљо Марков Мале-
шевски, роден во 1805 година, потек-
нувал од типично македонско патри-
јахално семејство. Уште како дете во 
себе го вградува кодексот на таа ру-
рална патријахална средина - да ја бра-
ни христијанската вера и честта на свои-
те блиски од неправдите на ос  ман лис-
ките владетели. Горделив, слободо љу-
бив, строг, праведен, отворен, досто ин-
ствен, се само дел од одликите кои го 
краселе овој маркантен лик. 

Иљо Марков Малешевски, попознат 
како Дедо Иљо или Иљо Војвода, бил 
еден од најистакнатите ајдутски војво-
ди не само во Македонија, туку и на 
Балканот. Иљо Војводата со своите до-
броволни ајдучки дружини, со своите 
добро организирани јатаци меѓу наро-
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Иљо Војводата, со своите 
доброволни ајдучки 
дружини, со своите добро 
организирани јатаци меѓу 
народот, со поддршката 
која ја имал однадвор, со 
своите изразито етички 
карактерни особини, со 
својата успешна 
долгогодишна дејност, е 

синоним за 
македонското 
ајдутство.
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дот, со поддршката која ја имал одна-
двор, со своите изразито етички ка рак-
терни особини, со својата успешна дол-
гогодишна дејност, е синоним за ма-
кедонското ајдутство. Во втората поло-
вина на XIX век отпорот на народните 
маси изразен преку борбите на Иљо 
Војводата и преку ајдутството имал 
доста големи размери.      

"Тогашната тешка економска и опш-
тествено-политичка положба на маке-
донскиот народ, како и тогашните ос-
лободителни борби и војни против 
Османлиската империја, биле главни 
предуслови во кои македонското ајдут-
ство ја постигнало својата највисока 
развојна фаза. Во рамките на тоа, Иљо 
Марков постигнал крупни успеси во 
Македонија и надвор од неа, пошироко 
на Балканот, како најистакнат маке дон-
ски војвода со пошироко значење. Ај-
дутството на Иљо Марков го претста-
вувале неговите вооружени сили (дру-
жината), организирани според добри 
герилски воени начела, и неговата ло-
кална организациона база, која ја сочи-
нувале бројните јатаци, известувачи, 
снабдувачи и други негови привр за-
ници, од кои некои во случај на потреба, 
дејствувале и со пушка в рака", вели ав-
торот на изложбата, Нинчовска.

Благодарение на поддршката од сите 
страни, Иљо Војводата во Македонија 
дејствувал успешно околу десет години, 
најдолго од сите македонски војводи. 
Така, дури и во своите старечки години 
одживеани со лузни на душата од не-
говите семејни трагедии, не го напушта 
слободарскиот дух и до последен мо-
мент го поддржувал организираното 
македонско револуционерно ослобо ди-
телно движење. Умрел во 1898 година.
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