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Гоце Делчев — апостол на македонското револуционерно движење



М а ниф е с т от

НА

К р у ш е в с к а т а  р е п у б л и к а

„ Брак‘а земјаци и мили комшии!

Ние вашите вечни комшии и познаници од убавото 
Крушово и неговите китни села, без разлика на вера и 
народност, неможејки век‘е да трпиме тиранијата на жед-  
ните за крв и гладните зачоечко месо муртати што гле- 
даат и нас и вас да дотераат до нок‘ , и нас и вас да доте- 
раат до питачки стап, и нашата мила и богата земјада 
заприлегат на пустиња, денеска дигнавме глави и решив- 
ме со пушка да се браниме од  тие наши и ваши душмани 
и да задобиеме слобода. Вие мошне арно знаете оти ние 
не сме лоши и разбирате оти од мака си ја  кладовме гла- 
вата во торба, за да заживееме чоечки или пак јуначки да 
умреме!

Бидејк‘и од дедо прадедо си живееме како брак‘а 
на оваа земја ние ве имаме свои и сакаме до крај да оста- 
неме свои.

Ние не дигнавме пушка против вас. Тоа би било срам 
за нас. Ние не дигнавме пушка против мирниот, трудо-



бивиот народ што се прерануе кано нас со крвава пот - тој 
ет наш брат и со него сме живееле и пан сакаме да живе-
ме. Ние не излеговме да колеме и да палиме. да крадеме 
и да грабиме.

Доста ни се зулумите на безбројните дерибеи по на- 
шата сирота и окрвавена Македонија. Ние не излеговме 
да ги порисјанчуеме вашите мајк‘и и сестри, жени и кер- 
к‘и. Ние не сме муртати, а револуционер и под клетва да 
умреме за правото и слободата. Ние се бунтуеме против 
тиранијата и ропството, против муртатите, против зулумк‘а 
рите, против насилниците на нашата чест и против тие 
што ни ја  смукаат нашата пот и експлоатираат нашиот 

т руд.
Ние ве жалиме како свои брак‘а. бидејки разбираме 

оти и вие сте робои како нас: робои на царот и на царските 
бегои, ефендии и паши. робои на богатите и силните, ро- 
бои на насилниците и на зулумк‘арите што ја запалија 
царштината од четири страни и што не дотераа нас да 
дигнеме глава за право и слобода и за човешки живот: ве 
каниме и вие да дојдете да водите борба! Елате брак‘а 
муслимани, при нас да тргнеме против вашите и нашите 

д ушмани! Елате под бајракот на автономна Македониј а! 
Елатеда ги скршиме синнджирите на робството, да се кур- 
тулисаме од маки и страданија! Елате при нас брак‘а, да 
си слееме душите и срцата и да се спасиме, та и нашата 
челад да живее мирно и спокојно да си работат и напреду- 
ват.



Мили наши комшии! Како турци, арнаути и муслима- 
ни ние разбираме, дека вие си мислите оти царството е 
ваше и вие оти не сте робои штом на царскиот бајрак нема 
крст а има месечина. Оти нее така и оти грешите, вие брзо 
к‘е се сетите и к‘е го разберете. Ние сами к‘е се бориме и 
за вас и за нас и ако е потребно до еден к‘е умреме под 
бајракот за нашата и вашата слобода. Слобода или смрт 
е написано на нашите чела и на нашиот крвав бајрак и 
нема век‘е врак‘ање назад.

Нена биде благословена светата борба!
Нека се живи борците за правото и слободата и сите 

чесни македонски синои!“ .



Г’орче Петров — раководител и организатор на ВМРО



БОРБЕНИОТ СОЈУЗ НА НАРОДНОСТИТЕ ОД МАКЕДОНИ- 
ЈА ЗА СОЗДАВАЊЕ И ОДБРАНА НА КРУШЕВСКАТА

РЕПУБЛИКА

Идеолозите и предводниците на Илинденското воста- 
ние во единството на македонскиот народ со останатите на- 
родности гледаа битен услов за успешното изведување на 
национално- ослободителната борба. Со извршувањето на 

подготвуваната народна револуција се целеше конечно ур- 
нување на заостанатиот полуфеудален поредок во султанска 
Турција, извојување на полна политичка автономија и 
демократско уредување, разделување од чифлигарските ма- 
си по револуционерен начин феудалните земјопоседи и оси- 
гурување рамноправни стопански и духовно-културни права 
и слободи за целата „раја” во Македонија, без оглед на 
националната, верската или племенската припадност.

Во текот на припремниот период за масовното вооруже- 
но востание на македонското население против турската им- 
перија и тиранија, постепено и упорно се изградуваше и 
ковеше борбениот сојуз и единството помег’у македонците 
и народностите што живеат во Македонија. Создавањето на 
тој заеднички фронт за вовлекување на сите онеправдени и 
експлоатирани слоеви од работното население и незадовол- 
ните елементи во општата борба против отоманскиот систем 
на управување се вршеше врз широката база на политичката 
платформа од првобитната ВМРО на Гоце Делчев. Под зна- 
мето и во разгорот на заедничката борба исчезнуваа наци- 
оналните пизми и племенските и верски омрази пред свет-



лите перспективи за темелно демократско-републиканско 
преустројстао и создавање на самоуправна Македонија. Зара- 
ди тоа во редовите на револуционерната организација и 
пристапуваа се’ повек’е Власи, Шиптари и угнетените маси 
од д ругите народносни групи.

Благодарејк ’и на организационата цврстина, угледот 
мег’у масите и умелата тактика на ревулуционерното движе- 
ње во Крушевско, од една страна, и на пресудното влијание 
на неговите раководители Никола Карев, Вељо Марков,
Питу Гулии др., кои што проповедаа и изразити социјалис- 
тички идеи, од друга страна, во припремите и во изведување- 
то на Илинденското востание во тој етнички разнороден 
крај, зедоа најактивно и масовно учество Македонците, 
Власите и Шиптарите, додека поголемиот дел од турското 
селско население јавно симпатизираше.

После априлскиот конгрес од 1903 година во село Сми-
лево, на кој што присуствуваа и претставниците на револу- 
ционерната организација од Крушевско Никола Карев и 
Иванчо, а согласно замените решенија за дигање на масовно 
вооружано востание, во започнатите трескави припреми за 
востанието изцело се заангажираа сите народности од Кру- 
шево. Во конституираниот Штаб на крушевските востаннци 
(Горското начелство) на чело со Никола Карев, покрај 
Македонците влегоа и претставниците на Власите на чело си 
Питу Гули. Во испратеното окружно писмо од спомнатиот 

Штаб во надвечерјето на востанието и до начелниците на 
револуционерните „грчки, влашки и албански групи” се 
објавува отпочнувањето на востанието со бојниот повик: 
„Да живее слободата и рамноправноста помег’у македонски- 
те народности.“ Во овој лозунг многу добро и совршено 

јасно е изразена големата идеј а за братството, единството и 
рамноправноста на сите народности што живеат во Македо-



Перс Тошев -  член на Централниог комитет на ВМРО



нија, која што Гоце Делчев ја прогласи и ВМРО ја усвоји во 
борбата за „ слободна Македонија со широки права за 
сите сиромаси од сите нации, религии и јазици во неа“ .

Заеднички пролеаната крв на Крушевчани за ослободу- 
вањето на нивниот град беше уште еден придонес за ната- 
мошното јакнење на борбениот сојуз и братството помег’у 
Македонците и другите народности, кои што стапија во бор- 
ба за извојување на своите основни права и слобода.

Револуционерната демократичност и принципот за 
братството и рамноправноста, усвоени од македонското 
национално -  ослободително движење, во славните денови 
на илинденската епопеја најдоа своја полна и доследна при- 
мена во револуционарните органи на месната самоуправа- на- 
родната власт, кои што се создадоа во ослободеното Круше- 
во за прв пат во историјата на нашиот народ после 
петвековното отоманско ропство. По иницијатива и под 
раководство на Никола Карев јавниот општоградски собор 
избра привремена градска управа — градски совет -  од 6 
членови на разните националности, што го сочинуваат 
населението на Крушево. На чело на градскиот совет стоеја 
претставници од трите големи народности на Крушево: Ма- 
кедонци, Власи и Албанци, Како помошни тела на градскиот 
совет беа формирани специјални комисии и други слични 
служби, кои што беа составени од претставници на овие 
народности, а над нивното функционирање вршеше врховна 
контрола и раководство Никола Карев во својство начел- 
ник на Штабот на крушевските востаници. Поради тоа со 
полно право можат да се сметаат слободно избраниот град- 
ски совет и неговите служби во Крушево како вистннски 
органи на права народна демократска, револуционерна 

власт, затоа што тие преку претставниците од трите народ- 
ности ја изразуваа вољата и интересите на сето население.
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Дамјан Груев -  начелник на Горскиот штаб на илинденските востаници



Со оглед на начинот на својот постанок, значењето и улога- 
та што ја имаше привремената народна власт во Крушево, 
таа доби по сета своја содржина карактер на револуцио- 
нерно републиканско — демократско устројство, познато во 
нашата литература и примене во свеста на народот како 
Крушевска република.

Новостворената привремена републиканско -  демо- 
кратска власт во ослободеното Крушево можеше успешно 
да ги решава по револуционерен пат многубројните задачи 
за закрепнување и одбрана на народната република, благо- 
дарејк’и во прв ред на тоа што истата беше реализација на 
вековниот стремеж на сите народности во Македонија, цврс- 

то сплотени со заеднички борбени усилби да ја осигураат 
својата посрек’на иднина.

Во Прокламацијата до турскиот народ во Крушевска 
околија Штабот на востаниците изјавува дека востанието е 
дигнато против заедничките душмани на македонскиот и 
турскиот народ, „ против тиранијата и ропството, против 
муртатите, против золумк‘арите, против насилниците на 
нашата чест и против тие што ни смучат нашата пот и експло- 
атират нашиот труд“ . Востанието не е дигиато „ против м и- 
рот, трудољубивиот народ што се преранува како нас со кр- 
вав пот“, кој што (турскиот народ) „е наш брат“ . Повикувај- 
к‘и ги Турците да земат активно учество во отпочната бор- 
оа на страна на востаниците под знамето на автономна 
Македонија, Штабот ги третира турските селани како „роби 
на царот и на царските бегои, ефендии и паши, роби на бо- 
гатите и силните, роби на насилниците и золумк’арите“, за- 
ради кое што изјавува: „ К’е се бориме и за вас и за нас, и 
ако е потребно до еден к’е умреме под бајракот за нашата 
и вашата слобода“ .
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Овој револуционерен проглас на младата Крушевска 
република е најречита потврда за длабоко народните идеали 
на илинденските востаници и за широкиот обем на отпоч- 
иатата демократско -  ослободителна револуција во Маке- 
донија, чие што успешно остварување имаше за основна 
претпоставка единството и заедничката борба на македон- 
скиот народ со останатите народности против деспотската и 
експлоататоррската власт во отоманската империја. Овој 
проглас исто така го покажува во најголема мерка влијание- 
то на социјалистичките разбирања на раководителите на 
Крушевската република, кои што му подадоа братска рака 
на турското бедно селанство, повикувајк’и го во заеднич- 
ка борба за урнување на феудалната експлоатација.

Населението од околните турски села еднодушно ја 
поздрави Прокламацијата од Штабот, а напредниот Турчин 
Сулејман се солидаризира со борбата на востанисите и им 
пишува: „ Целта ви е велика и борбата смислена. Напред, 
по тој страшен, но славен пат по кој што сите народи се 
добрале до слободата“. Доброто држење на турското насе- 

ление од околијата овозможи да трае подолго време рево- 
луционерната власт во Крушевската република. Постиг- 
натото братство и солидарноста помег’у македонскиот народ 
и останатите народности во Крушевско укажаа вонредно 
големо влијание за успешниот развиток на востанието во 
овој крај во првите денови и за зацврстувањето и про- 
должителната одбрана на Крушевската република.

Напредните револуционерни идеи на нашето ослободи- 
телно движење, кои што најдоа свое делемично и привре- 
мено остварување во Крушевската република, ја покажаа 
цврстината на борбениот сојуз и единството помег’у Маке- 
донците и другите националности што живеат во Македони- 
ја. Тие вековни стремежи на народните маси за слобода беа



во еден дел од Македонија до крај остварени во друга кон- 
кретна историска ситуација и при постоење на нова беском- 
промисно револуционерна, хегемона и авангардна сила како 
субјективен фактор, а имено Комунистичката партија на 
Југославија на чело со другарот Тито, во големата народно 
-ослободителна војна против фашиските империјалистички 
норобувачи и во мирновременската социјалистичка изград- 
ба на нашата голема заедничка татковина ФНРЈ. Очеличе- 
ниот борбен сојуз, искованото братство и единство и полна- 
та рамноправност на сите наши народи, национални 
малцинства и групи во Титова Југославија и натаму се зајак- 
нуваат и усовршуваат, претставувајк’и решителен фактор 
и најсигурна гаранција за создавањето на социјалистичко 
о пштество кај нас.

Данчо Зографски



Јане Сандански -  доследен соборец и приврзеник на Гоце Делчев



ДВАНАЕСЕТ ДЕНА ВОСТАНИЧКА ВДАСТ ВО КРУШЕВ- 
СКАТА РЕПУБЛИКА

Во епохата на турското робство кулминационата точка 
на вооружената национално-ослободителна борба на маке- 
донскиот народ е Илинденското востание. А идејната содр- 
жина на тоа сенародно македонско востание е Крушевската 
република. 

Извојувањето, организирањето и одбраната на Крушев- 
ската република е редок востанички пример и покажува како 
нашиот народ ја разбирал својата борба за слобода и се за- 
лагал за нејзиното извојување.

Во што се состои тој редок востанички пример за изво- 
јување на народната слобода? Пред се во обемната за своето 
време револуционерна воено--политичка спремност, со која 
што се спроведувани сите востанички дејства за време на 
Илинденското востание во Крушевскиот револуционерен ре- 
он. А таа спремност при крајно непогодна политичка ситуа- 
ција во Европа, при која што е било објавено Илинденското 
востание, можела да се реализира во пракса од раководите- 
лите на Крушевската република на чело со Никола Карев, 
благодарејки на масовниот хероизам и патриотизам на 
востанатиот народ.

Хероизмот и родољубивоста на раководителите и учес- 
ниците во создавањето на Крушевската република биле на 
голема височина. За херојскиот епизод при ослободувањето 
на Крушево во извесна мерка може да си создадеме претста- 
ва на основа следниот документ:
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„Јунаци,
Вашата прокламација до моите сонародници (турското 

население, бел. МЗ) живо ме заинтересира. Од неа и од тие 
два дена на вашите дејства разбрав дека на празно сме ве 
мислеле за екшии (разбојници).

Целта ви е велика и борбата смислена. Јас ви се вооду- 
шевувам. Напред, по тој страшен но славен пат, по кој што 
сите народи се добрале до слободата. Кога го молам Алаха 
да ја заштити правата страна, позволете ми да ви отправам 
две молби 1) немојте да ме оставите гол ами ги испратите 
алиштата, кои што останаа во храбро штурмуваната и зав- 
зедена од вас касарна (потцртано од МЗ) и 2) за секој случај 
уништете ја разменатата мег’у нас коресподенција.

Командант на крушевскиот гарнизон Али“.
Содржината на тоа писмо од началникот на турскиот кру- 

шевски гарнизон, кој што чесно го признава херојското 
превзимање на Крушево од востаниците, има и таа важност 
дека во него се потврдува и едеп од најважните историски 
документи во Илинденското востание -  Манифестот на Кру- 
шевскиот востанички штаб до турското население.

Потполното ослободување на Крушево станало на 3 ав- 
густ околу 4 часот по пладне. Како през сиот тој ден, така и 
на вториот и третиот ден Крушево било напаг’ано на пет до 
шест пати од непријателот со војска и башибозук од Прилеп 
и Кичево. Сите тие непријателски напади за да го повратат 
одново Крушево во свои раци биле наполно одбиени од вос- 
таниците по цена на големи жертви за Турците.

Токму по време на тие напади станало и историското 
воспоставување на востаничката граг’анска власт во Крушево 
со вистинско демократско устрој ство.



Никола Карев
претседател на Крушевската република

Веднаш по ослобсдувањето на Крушево во градот влегу- 
ва штабот на востаниците. Горското начелство на чело со 
војводата Никола Карев, -Штабот бил дочекан од населението 
и востаниците мног’у свечено. Истиот ден поручокта веднаш 
бил свикан совет од 60 души претставници на сите народнос- 
ти за да изберат свои органи на власта. Советот решава да се 
образуваат разни комисии и други помошни служби. За таа



цел биваат избрани како раководители шест души, по двајца 
од секоја народност -  Македонци, Власи и Албанци. Функци- 
ите мег’у членовите на привремената градска управа, која 
што може да се нарече и влада, беа поделени така: Вангел 
Дину - претседател и правосудство; Горги Чаче - секретар и 
реквизиција; Теохар Нешков -  финансии Ристо; П. Кјурчиеви 

- милиција; Димитар Секулов — прехрана и производство и 
Никола Баљу -  санитет.

По тој начин наред со целокупната врховна востаничка 
власт, која што била под директно раководство на востанич- 
киог штаб, односно под раководството на претседателот на 
републиката Никола Карев, се создава и граганска и извршна 
и правосудна власт.

Создавањето на привремената влада од верните дослед- 
ни следбеници на Гоце Делчев не било ниту обичен манифес- 
тационо -  политички акт, ниту пак некаква сентиментално- 
романтична појава. Нејзиното создавање било национално-  
демократска неопходност во стремежот на македонскиот на- 
род да организира своја национална државност во братско 
сожителство со останатите народности и за заедничка одбра- 
на на извојувана слобода, кое што е особено карактеристич- 
ко за Крушевската република.

Согласно со тој стремеж привремената влада веднаш по 
формирањето се зафак’а со организирање на целокупниот 
живот на своето подручје во полна координација со штабот 
на востаначките сили. Нејзината задача беше: а) прибирање 
по пат на реквизиција храна за обезбедување исхраната на 
востаниците и населението и реквизирање на материјали за 
воена спрема на востаниците и милитаризираното население; 
в) прнбирање на материјали за вооружавање на востанички- 
те сили; г) обложување на сите заможни со даноци итн.
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Крушевскиот војвода Питу Гули

Во врска со тоа привремената влада, која што постојано 
заседавала, организира веднаш жниење и вршење по полски- 
те села и пренесување на житото во ослободено Крушево. 
Истовремено се реквизираат обете парни мелници во градот 
за мелење на брашно и сите фурни за печење на леб. Браш- 
ното и лебот на сиромашните се разделува бесплатно. Во 
опинчарските и сарачките работници се изработуваат опин-



ци, реденици и други иотреби за востаниците и милицијата. 
Во специјалната лејарница се лијат куршуми од олово и ка- 
лај, за које што цел населението доброволно носело свои 
садови. Во засебен арсенал се чистени гилзи, глачени куршу- 
ми и правени патрони и дури се поправуваат повредени 
пушки и т.н. Во Крушево се отвора болница за лекување на 
ранените и болните востаници и граг’ани. Исто така се орга- 
низира и поштенска служба. Образувани се 18 милиционер- 
ски чети со по 8 - 10 души за чување редот во градот, (за 
селата милицијата ја организира Штабот) и т.н.

Во исиолнувањето на овие служби учествувале со огром- 
на воодушевност Македонците, Власите и Албанците, кои 
што настојувале што повек’е да допринесат за изградување- 
то на својата власт и за организирањето ефикасна одбрана 
на својата слобода и републиката. Треба да се нагласи дека 
во тие денови покрај организирањето на исхраната, произ- 
водството, редот и сл. една од најважните задачи била из- 
градувањето на окопна зашитна линија околу градот. Во 
овие работи учествувало целото население.

За сите 12 дена додека што постоела Крушевската репу- 
блика влада огромен ентузијазам и братска љубов помегу 
Македонците, Власите и Албанците (православните). Тогаш 
за прв пат е докажано како ја разбирал Гоце Делчев народ- 
ната револуција за ослободување на Македонија, кое што 
совпаг’ало со мислите на сиот македонски народ. Во послед- 
ниот ден на Крушевската република при нејзината херојска 
одбрана македонскиот народ покажа пред целиот свет колку 

е цврсто решен да се бори и умира за својата слободна на- 
родна власт, за своето демократско -  републиканско уреду- 
вање. На тринаесетиот ден, уште во зори, непријателски тур- 
ски војски се приближуваат кон градот за да ја уништат 
Крушевската република. Тие не довагаат со хилјада, две, пет,
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но со триесетидвехилјадна војска пешадија, коњица, арти- 
лерија и др. на чело со Бехтијар паша. На востаниците им бе- 
ше слободата поскапа и од нивните животи. Во одговор по 
парламентарот на Бехтијар паша, кој што им порача на вос- 
таниците да се предадат ако сакаат да добијат милост од 

,,султанот, Штабот на востаниците одговорува со презир: 
Востанавме не за да се предаваме, туку да се бориме за сло- 
бодата на Македонија.“

Отпочнува крвав нерамен бој на 1.200 слабо вооружени 
востаници против 32.000 аскери и башибозук со модерна 
воена техника за тоа време. Отпочна канонада на турската 
артилерија и топовните гранати започнаа да паг’аат по сите 
борбени позиции. Свират аскерските труби од од сите стра- 

на. Востаниците стрелаат само на живо месо. Борбата про- 
должува цел ден. Во мракот на „Мечкин камен“ , востаници- 
те се фак’аат гуша за гуша со султанската жган. Војводата 
Питу Гули, кој што при разгледувањето на предлогот од 
Бахтијар паша изјави: „ Нема ли слобода -  има смрт“ , коман- 
дуваше прав и прав загинува во бојот со думите: ,,не се бој- 

те, продолжете ја борбата! приберете ми ја пушката. . .  “ , а 
некои од другарите му одговорил:  „А кој ке ги прибере 
нашите?“. Тогаш друг се обратил: „ Македонија!“ .

Како на сите позиции, а особено при ,,Мечкин камен“ , 
борбата се водела од востаниците не за спасување на нивни- 

те животи, а за што поскапо продавање на својата живот 
Таму востаниците ја воделе борбата во последниот момент 
од како ја свршиле муницијата со кундаци, ножови, па- 
трондаши, камен и др.

Така заврши младата Крушевска народна република
Митко Зафировски



Штабот на крушевските востаници

Востаници и милитаризирани селани од Крушевско



Војводата Вељо Марков



Востаничката чета на Питу Гули

Изгорениот дел на градот во Илинденското востание



Кук’ата во која што е прогласена републиката



Г’урчин
војвода


