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Илинден – најсветлиотдатум во историјата намакедонскиот народ

Илинденско востание 1903-20020

Илинденското востание во
1903 и Првото заседание на
АСНОМ во 1944 година, се

два најголеми историски моменти за
Република Македонијакои се имаат
случено на 2 август, на ден Илинден.
Тоа го прави Илинден да биде најго-
лемиот ден на слободарскиот дух од
сите денови и празници на Македо-

нија и највеличествениот ден на се-
народниот македонски копнеж за бор-
ба и слобода на македонскиот народ. 

Илинден е запишан со крупни по-
златени букви во календарот на ма-
кедонскиот народ во етничка Маке-
донија и кај македонските иселени
ширум светот. Илинден 1903 година
е највисок револуционерен врв на
борбата што ја водел македонскиот
народ за соборување на султанската
тиранија. Тој беше патоказ во нацио-
нално-револуционерната борба на
македонскиот народ и другите наро-
ди кои живееле во тогашна етничка
Македонија за слобода и независ-
ност.

Затоа илинденскиот херојски под-
виг длабоко и цврсто се врежап во

свеста на македонскиот народ и кај
широките народни маси на Македо-
нија. Оттука не е чудно што илин-
денскиот чин станал знаме, симбол
и патоказ на борбените македонски
генерации, кои не дозволиле маке-
донското ослободително дело, маке-
донската кауза да скршне од новата
револуционерна епопеја. 

И покрај некои обиди да се оспори
придонесот на широките македон-
ски народни маси, овој триумф зна-
чел многу за своето време. А, за вре-
мето на иднината, визионерски бил
навестен виорниот илинденски фа-
кел на слободата.

Илинденското востание претста-
вувало повод за да се разгранат со ве-
кови задушуваните револуционерни
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стремежи на македонскиот народ да
се искачи на пиедесталот на слобо-
дата. Токму во тој пресвртен чин
дошле до израз евидентните достре-
ли на слободата за остварување на
самобитните државотворни тради-
ции.

Според историските факти, во де-
веттата деценија на XIX век во Маке-
донија наполно созреале условите за
појава и развој на национално-осло-
бодително и револуционерно дви-
жење. Тогаш, кај свесните и разбу-
дени Македонци, кои израснале од
народот и ги изразувале чувствата и
пулсот на широките народни маси,
созреала мислата за создавање на
единствена револуционерна органи-
зација на национално-ослободител-
ното движење.

Така, организираниот отпор про-
тив турското владеење започнал кон
крајот на XIX век, откако неколку ло-
кални востанија и буни ја разнишале
земјата, отворајќи пат кон нови под-
визи. Тоа биле Кресненското воста-
ние од 1878 година, Брсјачката буна
од 1880/81, акциите на војводите дедо
Иљо Малешевски, Спиро Црне, Сир-
ма Војвода, Славејко Арсов, дедо Геро
и други..

Како резултат на околностите во
1893 година била формирана Маке-
донската револуционерна организа-
ција, која подоцна се трансформира-
ла во Тајна Македонска Револуцио-
нерна Организација (ТМРО), а ста-
нала позната и како Внатрешна Ма-
кедонска Револуционерна Организа-
ција (ВМРО). Таа со време ги сихро-

низирапа своите револуционерни
акции и со македонските сoцијалис-
ти, како и со другите револуционер-
ни сили и групи, да создаде ком-
плексно единство на национално-ос-
лободителното движење. Тоа бил
голем и значаен чин во новата исто-
рија на етничка Макодонија, на ма-
кедонскиот народ и народностите во
неа.

Организацијата се нашла пред
мошне крупни и одговорни задачи.
Најпрвин требало да се организира
народот за борба против постојниот
деспотски режим, а потоа против си-
те посегнувања однадвор во нејзини-

те работи. Се настојувапо да се отс-
трани секое надворешно штетно
влијание врз Македонија. Ширењето
на орагнизационата мрежа и насо-
чувањето на масите кон вистин-
скиот пат на револуцијата бил пр-
венствена цел.

Највидните корифеи и протаго-
нисти: Гоце Делчев, Ѓорче Петров,
Даме Груев, Пере Тошев, Јане Сандан-
ски, Петар Поп Арсов, Димо Хаџи
Димов и плејадата други, му дале им-
пулс и поттик на револуционерното
движење, го омасовиле, ја доразвиле
народно-демократската концепција
за философијата на самородната ав-
тентична револуција.

Крушевската Република е најслав-
ната страница на Илинденското вос-
тание. Тоа е најконкретен израз за
симболиката на државно-правните
стремежи на македонскиот народ,
што беа идеал кон кој со години
потоа се стремат новите генерации.

За жал, Илинденското востание и
Крушевската Република биле пора-
зени. Но, во нив македонските ши-
роки народни маси излегле морални
победници. Тие служеле како поука
и искуство во натамошниот револу-
ционерен самостоен пат во борбата
за конечно национално и социјално
ослободување. Затоа, Илинденското
востание поконкретно, имало типи-
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чен народен карактар и претставува-
ло историски пиедестал за изграду-
вање на идната македонска слобода.

Формирањето на народната рево-
луционерна власт во овој организа-
ционен вид, а и по својот револуцио-
нерно-демократски карактер, Репуб-
ликата во многу својства потсетува-
ла на револуционерната власт на Па-
риската Комуна. Тој спроведувачки
елемент превосходно се согледувал и
во револуционерниот проглас на Ре-
публиката, таканаречениот Крушев-
ски манифест.

Покрај тоа што македонскиот на-
род во 1903 година се крена на воста-
ние да се бори за својата слобода и за
создавање независна македонска др-
жава, само десет години подоцна Ма-
кедонија беше брутално нападната,
окупирана и поделена од своите со-
седи Грција, Србија и Бугарија; по-
делба потврдена од страна на го-
лемите европските сили на 10 август,
1913 година, со Букурешкиот договор.

Познато е дека Македонците по-
стоеле во 1912 и во 1913 година.
Всушност, целиот свет знаел дека
Македонците постоеле дури и пред
тоа, бидејќи читале за нив во весни-
ците. Целиот свет читал за Илинден-
ското востание од 1903 година и за
тоа како македонскиот народ се оби-
дува да се ослободи од турското роп-
ство. Денес имаме стотици исечоци
од весници од тоа време, практично
од секој голем весник во светот, кои,
без сомнение, докажуваат дека Ма-

кедонците постоеле во 1903 година,
само една деценија пред Македонија
да биде брутално нападната, окупи-
рана и поделена од соседните земји.

Исто така, треба да се знае дека
ние сме Македонци затоа што ние,
нашите татковци и мајки, нашите
дедовци и баби и многу генерации
мажи и жени пред нив, кои биле ро-
дени во етничка Македонија, биле
Македонци, бидејќи земјата на која
сме родени, во која сме пораснати и
во која почиваат илјадници генера-
ции се вика Македонија. Нам не ни
требаат нашите непријатели да н�
дефинираат и да ни кажуваат кои
сме ние, а кои не сме. Ние сме Маке-
донци бидејќи тоа е токму она што
сме!

Македонците како библиски на-
род, своето постоење и опстанокот

низ историјата, најверојатно му го
должат, меѓу другото, и на празникот
Илинден, издигнувајќи ја неговата
верска и национална симболика до
ниво на маѓија која ги поврзува, не-
зависно дали се наоѓаат во Австра-
лија, САД, Канада, Европа (Европ-
ската Унија) или на други простори
ширум светот. Овој македонски праз-
ник е ден над деновите, симбол над
симболите, магнет над магнетите, со
кој националното ткиво има своја ре-
зонанса и планетарна шифра, по ко-
ја светот Македонците ги распознава.

Магнетизмот на Илинден во дија-
спората најсилно се доживува во те-
кот на илинденските иселенички
празнувања. Во тој период најголемо
внимание привлекуваат Илинден-
ските пикници, како најмасовни ма-
нифестации на иселеништвото. На
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тие денови се одржуваат бројни цр-
ковни осветувања, полагање камен
темелници на нови духовни хра-
мови и одржување на национални,
културни, црковни, спортски и други
манифестации. Овие празнувања,
особено во Австралија, САД, Канада и
Европската Унија (Европа) и насе-
каде во дијаспората, се одржуваат по-
веќе од седум децении, што значи
дека тие се веќе традиционални.

Илинденските празнувања на си-
те континенти имаат свој типично
македонски концепт, односно фун-
кционираат како систем кој го моти-
вира и стимулира најкреативното
кај Македонците од сите делови на
Македонија на овие простори. На
нив доаѓа до израз исконското, циви-
лизациското кредо на нацијата, из-
разено низ вредностите создавани со
векови во областа на музиката, фол-
клорот, везот, резбата и носијата, кои
ја збогатуваат културата на држа-
вите во кои се населиле, во почето-
кот на покрагок, а подоцна на подолг
и траен рок.

Сега, со извесна дистанца од
скромните дела за дијаспората, се
гледа колку е силно и моќно илин-
денското племе Македонци, прифа-
тено од меѓународната заедница
како библиска нација, која го задол-
жила светот со старословенската
писменост и куптура. Сега се гледа и
чувствува големината на Илинден-
ската епопеја, светлината што из-
вира од неа за да го детронизира
мракобесието и да го покаже латот
на македонската национална рене-
санса.

Бескрајно долг и трнлив пат, ис-
полнет со блескави страници на
едно величествено истрајување, Ма-
кедонија го минувала низ лавирин-
тот на времето на една феноменална
исклучивост: нација и Црк-ва, кои
што конечно се конституираа ду-ри
кон половината на XX век и народ со
европски профил, лоциран во срцето
на Балканот.

За жал, и денес во цела Беломор-
ска и Пиринска Македонија владее
национално и политичко ропство.
Таму националистите, јаничарите и
шовинистите прават големи усилби
да го обезличат македонскиот наци-
онален дух и да го уништат и длабо-

ко да го закопаат богатото историско
и културно минато на македонскиот
народ, за што пишувале голем број
интелектуалци, паталци, патеписци
и добронамерници. 

Својата вековна слобода, но само
во вардарскиот дел, Македонија ја
извојувала во Народноослободител-
ната борба што ја водела во текот на
Втората светска војна против гер-
манско-бугарско-италијанските фа-
шистички окупатори. Во текот на, ре-
чиси, петгодишната крвава борба, во
која Македонија дала преку 20.000
жртви, во заедница со другите југо-
словенски народи од поранешна
Југославија

Од 1991 година па до денeс Македо-
нија минува низ макотрпен период
во својата демократска трансформа-
ција. Жилаво се бори со тешките еко-
номски, социјални, меѓуетнички, вер-
ски и други проблеми, кои ја потресу-
ваат од корен. 

Иако со статус на членка на Обеди-
нетите нации и НАТО, асоцијативна
членка на Европската унија, на Сове-
тот на Европа и на многу меѓународ-
ни организации, македонската млада
држава, сè уште не може да се осло-
боди од старите апетити на некои со-
седи, но и од глобалните интереси на
големите држави, кои се прекршу-
ваат на Балканот.

Македонска Виделина Репортажа Репортажа



Македонска Виделина Култура Култура
�� • Година: XIII • Јули 2020 • Број 162 •

Славе Николовски-Катин, кој
го знаат како Славе Катини’е
познат на македонската и на

меѓународната јавност по неговите
бројни публикации, новинарски и
научни трудови. Тој не припаѓа на
политичка партија, а е посветен,
главно на етничка Македонија, на
животот на Македонците во светот,
на Македонската православна црк-
ва - ОА и на античка Македонија.
Исто така, неговата работа и тво-
рештво се однесува и на низа други
аспекти поврзани со македонската-
дијаспора, како и со културата, лите-
ратурата, јазикот, историјата, журна-
листикатаи религијата. Тој е aвтор
на шеесет публикации, од кои 22 со

името Македонија, на стотина науч-
ни трудовипрезентирани на различ-
ни симпозиумии други собири, како
и на преку 3.000 новинарски текс-
тови објавени во Македонија и во
светот, од кои дел може да се вида-
тили да се прочита на Веб – стра-
ница: www.slavekatin.com

Славе Катине роден на 19 август
1941 година во Долна Преспа во куќа
која во тоа време ја заплиснувале
брановите на Преспанското Езеро, во
непосредна близина на старата на-
селба Наколец. Меѓутоа,во Љубојно,
го минува детството и младоста, а се
навраќа во него цел живот каде има
библиотека од 5.000 книги. Таму од
мали нозе го почувствувал тешкиот

печалбарски живот на луѓето
од Преспа, особено преку пе-
чалбарската сага на неговото
семејство. Основното и осум-
годишното училиште (со ма-
ла матура) го завршува во
Љубојно, а геодетскиот отсек
на Средното техничкото учи-
лиште во Скопје. Студирал
геодезија во Белград, потоа ја-
зик и литература во Торонто,
а дипломирал на Катедрата
за англиски јазик и книжев-
ност на Филолошкиот факул-
тет „Блаже Конески” при
Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј” во Скопје.

Славе Катин работел во Хи-
дробиолошкиот завод во Ох-
рид, во Матицата на иселе-
ниците од Македонија и во
списанието „Mакедонија”, а
беше и на државни функции.
Во 1991 година, од Собранието
на самостојна Република Ма-

кедонија беше именуван на функ-
цијата - потпретседател на Републич-
ката комисија за односи со верските
заедници.

Славе Катин – македонскикнижевник, публицист,журналист...

Нашинците во светот – гостин на бројот
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Во 1999 година повторно се враќа
во Матицата на иселениците од Ма-
кедонија, сега веќе трансформирана
во Министерство за иселеништво ка-
ко уредник во списанието „Македо-
нија”. Меѓутоа, по една реконструк-
ција на Владата, Министерството за
иселеништво беше рангирано (дегра-
дирано) во Агенција за иселеништво.
Со цел поангажирано да се посвети на
својата дејност, во 2001 година, Катин
ја напушта Агенцијата и заминува во
предвремена пензија. 

Меѓутоа, во наредните дваесетти-
на години по пензионирањето, тој е
активен во издавачката и преведу-
вачката дејност. Како главен и одго-
ворен уредник на една од престиж-
ните издавачки куќи – Книгоизда-
телството „Македонска искра” од
Скопје, тој постигнал видни резултати
во издаваштвото, особено во учебни-
карството. Славе Катин уредил и
објавил неколку стотина наслови од
кои најголем број учебници и дидак-
тичка литература, кои значат голем
прилог и придонес во образовните
процеси во Република Македонија и
за учениците во дијаспората, а кои се
одобрени од Министерството за обра-
зование и наука на Република Маке-
донија. Исто така, објавил бројни дела
на македонски иселеници, асоција-
ции и организации во Канада, САД,
Австралија и Европската Унија, потоа,
книги на бројни познати и непознати
автори од Македонија, како и дела од
личното творештво.

Како функционер на Владата на

Република Македонија, тој бил на по-
сети и разговори кај поглаварите на
Романската, Украинската, Руската и
Српската православна црква, потоа
во Цариградската патријаршија во
Истанбул и повеќе пати во Ватикан
во Рим. Меѓу другото, бил и во деле-
гацијата на Владата на Република
Македонија за погребот на Мајка Те-
реза во Калкута, Индија. 

Во неговата биографија е забеле-
жано дека Славе Катин беше почесен
член на „Академијата за слобода на
религијата” во Вашингтон, САД, се-
кретар на друштвото „Македонија-
Канада”, секретар на Здружението на
новинарите на Македонија, беше
акредитиран новинар од Македонија
за „Австралиско-македонски недел-

ник” од Мелбурн и „Меѓународна по-
литика” од Белград. Денес e член на
„Друштвото за наука и уметност” од
Битола и е постојан член на најголе-
мата фондација од дијаспората „Ата-
нас Близнаков”, при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Тој е
почесен член на литературните друш-
тва „Браќа Миладиновци” од Торонто
и „Григор Прличев” од Сиднеј.

Славе Катин е добитник на бројни
признанија и награди, меѓу кои и на
престижната награда „Крсте Петков
Мисирков” на Здружението на нови-
нарите од Македонија од областа на
журналистиката.

Славе Катин е специјален гостин-
новинар во овој број на „Македонска
виделина”.




