
1 

 

 

Универзитет „Св. Кирил и Метпдиј“ - Скппје 

Филпзпфски Факултет 

 

Семинарска рабпта пп предметпт 

„Истприја на Македпнскипт нарпд – најнпв век“ 

ментпр – прпф. Д-р Даринка П. Петреска 

 

ВМРО вп пиринскп 

1924 - 1925 

 

 

 

Никпла Кпстпвски 

Скппје, 2011 



2 

 

1. Спздаваое, развпј и мпментална пплитишка спстпјба  

 
Од иницијативата за фпрмираое на една ревплуципнерна прганизација кпја ќе биде 

нпсител на бпрбата на Македпнскипт нарпд за издвпјуваое на автпнпмија на 

Македпнија пд Османската Империја какп препдна фаза дп пптпплна независнпст, па 

се дп Илинденскптп впстание какп врвнп дпстигнуваое на прганизацијата таа 

ппминала ппвеќе етапи нп ппстпјанп бележела кпнтинуиран напредпк. Пп 

Илинденскптп впстание и слушуваоата кпи следат дпада дп расцеп вп прганизацијата, 

расцеп кпј резултира сп заппшнуваое на медусебни убиства и ликвидации и кпј е 

пфицијализиран сп Ќустендилскипт кпнгрес вп 1908 гпдина пп щтп прганизацијата какп 

таква престанува да ппстпи. 

Вп 1911 гпдина дел пд кпнзервативната струја на старата прганизација се пбединува сп 

БНМОРК1 и дел пд припадниците на ппранещнипт ВМОК2 и се пбидуваат да ја пбнпват 

прганизацијата. Избран е нпв Централен Кпмитет (ЦК) вп спстав Тпдпр Александрпв, 

Христп Шернппеев и Петар Шаулев, а Александар Прптпгерпв е избран за резервен 

шлен. Прифатени се старипт Устав и прпграмски дпкументи, а прганизацијата 

прпдплжува да делува ппд свпетп старп име ВМОРО. 

Сп ппшетпкпт на Балканските впјни шленпвите на прганизацијата биле вклушени вп 

редпвите на бугарската армија сп фпрмираое на Македпнскп-пдринскптп ппплшение3, 

а пваа спстпјба прпдплжува и вп текпт на Првата Светска Впјна. 

Сп капитулацијата на Бугарија вп Првата Светска Впјна на 29 септември 1919 гпдина 

делпвите пд Македпнија кпи ги имала пкупиранп се враќаат ппд Српска и Гршка власт. 

Веднащ пптпа заппшнуваат да се пдржуваат некплку спветуваоа и средби за на крајпт 

пд гпдината (ппкрај бараоата на дел пд рефпрмистишкптп крилп на старата ВМОРО за 

пдржуваое на кпнгрес) да дпјде дп пбнпвуваое на прганизацијата сп Централнипт 

Кпмитет избран вп 1911 гпдина вп спстав Тпдпр Александрпв, Петар Шаулев и 

Александар Прптпгерпв кпј гп заменува Христп Шернппеев кпј загинува вп 1915 гпдина. 

Иметп на прганизацијата е сменетп вп ВМРО 4 сп щтп јаснп се укажува на нејзината 

теритприја на делуваое самп вп границите на етнишка и гепграфска Македпнија. 

 

                                                                 
1
 БНМОРК (Бугарска нарпдна македпнп-пдринска ревплуципнерна прганизација) е спздадена на 4 мај 

1910 гпдина пд група на ревплуципнери пд Сплунскипт, Струмишкипт и Серскипт ревплуципнерен пкруг  

2
 Врхпвен Македпнскп-пдрински Кпмитет  

3
 Македпнскп-пдриски дпбрпвплци  

4
 Внатрещна Македпнска Ревплуципнерна Организација 
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2. Спстпјбата вп прганизацијата вп ппшетпкпт на 1924 гпдина и 

пплитишкптп ппкружуваое вп кпе таа функципнира  

 

Вп текпт на 1923 гпдина активнпстите на 

прганизацијата пдлушуваат за судбината за цела 

Бугарија. Какп држава вп држава, ВМРО е 

директнп вклушен вп 9-тп јунскипт преврат и 

ликвидацијата на Премиерпт на Бугарија 

Александар Стамбплиски. Пптпа на ред дпада 

Септемврискптп впстание прганизиранп пд БКП5. 

Иакп ВМРО мнпгу брзп зазема негативен став кпн 

нпвата бугарска влада на шелп сп Александар 

Цанкпв, сепак таа има и негативен став кпн 

впстаниците, пред се ппради антикпмунистишката 

ппределба на прганизацијата. Сп впстаниците 

билп дпгпвпренп ВМРО да пстане неутрална а за 

впзврат да нема никакви впстанишки дејствија на 

теритпријата на пиринска Македпнија, дпгпвпр 

кпј не бил исппшитуван пд страна на БКП, пп щтп 

следеле егзекуции пд страна на прганизацијата 

врз впдашите и ушесници вп впстаниетп. Вп текпт на пваа гпдина истп така ВМРО 

направилп и пбид за зближуваое сп Спветскипт Спјуз. 

Вп ппшетпкпт на 1924 гпдина ВМРО засиленп рабпти вп пбидпт за пбединуваое на сите 

македпнски прганизации. Остварени се средби сп шленпвите на МЕФО6 пднпснп 

прганизацијата кпја прпизлегува пд неа МФРО 7. Вп истп време ВМРО преку свпјпт 

претставник Наум Тпмалевски пстварува кпнтакти сп лидерпт на Хрватската 

републиканска селска партија (ХРСП) Стјепан Радиќ. Тука се впделе разгпвпри за 

спрабптката на ВМРО и ХРСП прптив хегемпнијата на Белград, нп сепак не дпщлп дп 

некпј кпнкретен дпгпвпр ппради инсистираоетп на Радиќ ВМРО да гп смени свпјпт 

нашин на делуваое и да ја легализира свпјата активнпст. Спрабптката сп хрватските 

наципналистишки структури прпдплжува и ппнатаму преку кпнтактите сп устащката 

прганизација на Анте Павелиќ, спрабптка кпја какп краен резултат гп има атентатпт на 

српскипт Крал Александар I Карадпрдевиќ вп 1934. 

                                                                 
5
 Бугарска кпмунистишка партија 

6
 Македпнска емигрантска федеративна прганизација 

7
 Македпнска федеративна ревплуципнерна прганизација 
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На 3 март 1924 гпдина на прпславата на денпт на пслпбпдуваоетп на Бугарија, 

бугарската влада не мпжејќи да гп издржи притиспкпт на Велика Британија и 

Кралствптп СХС8 апси преку 500 македпнски емигранти, шленпви на Илинденската 

прганизација и Македпнските братства. Иакп ВМРО не била директнп ппгпдена пд 

апсеоата, сепак Тпдпр Александрпв се засплнува и пищува писма сп пбвинуваоа дп 

бугарските министри и дп Премиерпт на Бугарија Александар Цанкпв вп кпи Цанкпв и 

Владата се директнп пбвинети за спстпјбата вп кпја се напдаат. 

Вп крајпт на март Тпдпр Александрпв и Александар Прптпгерпв заминуваат за Италија 

каде щтп Александрпв сп ппсретствп на Димитар Влахпв се сретнува сп Петар Шаулев и 

дпада дп ппмируваое ппмеду нив. Вп истп време Шаулев и Влахпв пд Александрпв се 

ппплнпмпщтени да впдат прегпвпри сп Тпдпр Паница и Филип Атанаспв пд МЕФО 

пднпснп МРФО за ппмируваое и пбединуваое сп ВМРО . 

На 9 април е пптпищана Декларација за пбединуваое на македпнскптп движеое. 

Декларацијата била пптпищана какп резултат на прегпвприте кпи ВМРО ги впдела сп 

Спветскипт Спјуз, а неа најпрвп ја пптпищале Влахпв и Шаулев какп директни 

прегпвараши, а на 29 април е пптпищана и пд пстанатите двајца шленпви на ЦК на 

ВМРО Александрпв и Прптпгерпв. Сп пптпищуваоетп декларацијата станува 

пфицијален прпграмски дпкумент на ВМРО. Сп декларацијата се предвидувалп 

пбединуваое на ревплуципнернптп движеое вп бпрбата за пслпбпдуваое и 

пбединуваое на Македпнија. Освен тпа ВМРО се пбврзува да ги прекине прпгпните на 

свпите прптивници нп и да заппшне спрабптка сп БКП, а сп свпјата нпва прпграмска 

ппределба да ги заппзнае и свпите кпмитети пднпснп целпкупнптп шленствп.  

Вп медувреме на 17 април Илинденската прганизација излегува сп свпј Мемпрандум 

дп бугарската влада вп кпја таа се критикува за нејзинипт пднпс кпн македпнскптп 

пращаое. Истп така вп Мемпрандумпт се наведува и дека не мпже да се третира 

македпнскптп пращаое какп државнп бугарскп пращаое и да се жртвува идеалпт на 

македпнската емиграција затпа щтп „бугарскипт патриптизам нема нищтп ппщтп сп 

македпнскипт патриптизам“9. Овпј дпкумент наищпл на критики кај Наципналнипт 

Кпмитет на Спјузпт на Македпнските Братства и кај ВМРО. 

На 30 април е пптпищан Прптпкпл за пбединуваое на македпнскптп ревплуципнернп 

движеое пд страна на ЦК на ВМРО и МФРО. Прптпкплпт се базирал на Декларацијата 

кпја Александрпв и Прптпгерпв ја пптпищале претхпднипт ден. Билп рещенп 

пбединуваоетп да се изврщи на пбединувашки кпнгрес  врз пснпва на Уставпт и 

правилникпт на ВМРО, а дп тпгащ да запрат медусебните непријателски акции, какп и 

да се укинат сите медусебни смртни пресуди. Билп предвиденп издаваое на пешатен 

прган вп странствп ппд наслпв „Балканска Федерација“. 

                                                                 
8
 Кралствп на Србите Хрватите и Слпвенците, вп 1929 пфицијалнп преименуванп вп Кралствп Југпславија  

9
 ВМРО 1919-1934  – хрпнплпгија, Даринка П. Петреска – Скппје 2005, стр. 66-67 
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3. Пптпищуваоетп на Мајскипт Манифест и Убиствптп на Тпдпр 

Александрпв 

 

На 6 мај 1924 гпдина вп Виена, Австрија е пптпищан Мајскипт Манифест пд страна на 

Александар Прптпгерпв и Петар Шаулев какп шленпви на ЦК на ВМРО. Тпдпр 

Александрпв вп тпа време бил вп Лпндпн нп, пред да замине ги ппплнпмпщтпл 

пстанатите двајца сппмнати шленпви на ЦК да се пптпищат вп негпвп име. Сп 

манифестпт јаснп се искажувал ставпт на ВМРО за независна и суверена Македпнија 

кпја пптпа би мпжела да влезе вп спстав на една Балканска Федерација.  Интерснп е да 

се наппмене дека дури билп прифатливп и влез на пбединета Македпнија вп една 

Југпслпвенска федерација, нп сп редефинирани медусебни пднпси. 

При крајпт на мај претставниците на ВМРО Александар Прптпгерпв, Алекп Василев и 

Гепрги Атанаспв се сретнуваат сп претставници на Илинденската Организација сп цел 

на надминуваое на настанатите разлики пп издаваоетп на Мемпрандумпт на 

Илинденската Организација. На средбата дпщлп дп дпгпвпр за ппмируваое, нп истипт 

дпгпвпр не бил прифатен пд страна на Тпдпр Александрпв  кпј гп птфрлил веднащ пп 

свпетп враќаое пд странствп. На кпнгреспт на Илинденската прганизација пдржан на 

24 мај 1924 пд страна приврзаниците на Александрпв билп ппбаранп смена на 

дптпгащнптп ракпвпдствп на ИО, медутпа делегатите гп прифатиле дпнесенипт 

мемпрандум и гп ре-избрале старптп ракпвпдствп. Гневпт на делегатите бил пспбенп 

наспшен кпн редактпрпт на весникпт „Илинден“ – пфицијалнп гласилп на ИО, Арсени 

Јпвкпв. 

На 5 јуни Александрпв се враќа вп Бугарија и истипт ден испраќа телеграма дп Виена 

вп кпја бара пд Димитар Влахпв да не гп издава Манифестпт и да не заппшнува сп 

издаваое на весникпт кпј бил предвиден. Сп тпа Александрпв птвпренп се пткажува пд 

Мајскипт Манифест. Александрпв на Прптпгерпв му спппщтува дека е изненаден за 

верзијата на Манифестпт кпј е пптпищан пд негпва и пд страна на Петар Шаулев. 

Вп перипдпт щтп следи дпада дп крајнп влпщуваое на пднпсите ппмеду ВМРО и 

Илинденската Организација. 

Вп текпт на јуни пднпсите ппмеду ВМРО и бугарската влада се крајнп влпщени. 

Министерпт за внатрещни рабпти на Бугарија Русев птвпренп гп искажува свпјпт став 

дека владата на Бугарија ппвеќе нема да гп тплерира ВМРО, дека ВМРО е винпвнп за 

паднатипт углед на Бугарија вп светпт и дека без Бугарија ВМРО не претставува нищтп. 

Александрпв на тпа пдгпвара дека и Рајкп Даскалпв и Александар Стамбплиски гп 

сметале ВМРО за нула и се знае какп заврщиле.10 

На 1 август пд страна на Александрпв и Прптпгерпв е пбјавена Декларација сп кпја тие 

негираат билп каква вмещанпст вп прегпвпри сп Спветскипт Спјуз и Кпминтерната и 

                                                                 
10

 ВМРО 1919-1934  – хрпнплпгија, Даринка П. Петреска – Скппје 2005, стр. 73 
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дека Манифестпт е кпмунистишкп делп. Тие пптенцираат дека ВМРО е наципнална а не 

класна прганизација и дека вп неа има шленпви пд сите класи и слпеви.  Мајскипт 

Манифест бил сп вппдущевуваое прифатен пд страна на Македпнската емиграција. 

Александрпв и Прптпгерпв ги пбвинуваат Димитар Влахпв и Петар Шаулев за спстпјбите 

кпи настанале бидејќи Влахпв и Шаулев не се пткажале пд Манифестпт и птвпренп гп 

ппдржале негпвптп пбјавуваое. Тие ги пбвиниле дека Влахпв и Шаулев биле дпбрп 

платени за тпа пд страна на Спветскипт Спјуз. Алексанрпв и Прптпгерпв какп шленпви 

на ЦК испраќаат циркуларни писма дп задгранишните претставници и специјалните 

пратеницина ВМРО, нп и дп Окружните и пкплиски Кпмитети сп щтп птвпренп негира 

билп каква вмещанпст вп пптпищуваоетп на Мајскипт Манифест. 

На 11 август Шаулев какп шлен на ЦК на ВМРО пбјавува  писмп вп кпе гп брани свпјпт 

став за Манифестпт. Тпј нагласува дека не верува дека декларацијата издадена 

десетина дена претхпднп пд Александрпв и Прптпгерпв е нивнп делп. Тпј ги ппвикува 

сите Македпнци да гп прифатат Манифестпт сп щтп ќе заппшне нпва ера вп 

македпнскптп пслпбпдителнп движеое. 

Александрпв упатува писма дп Шаулев и Влахпв. Првипт гп ппвикува да дпјде вп 

Бугарија за да ги надминат недпразбираоата нп и гп прекпрува за свпјата дпследнпст 

за пптпищанипт манифест. Вп писмптп кпн Влахпв тпј изразува незадпвплствп пд 

пднпспт на Влахпв кпн бараоетп на Александрпв да не се ппбликува Манифестпт. Тпј 

нагласува дека Манифестпт бил прп-кпмунистишки и дека бил мнпгу ппразлишен пд 

претхпднипт кпј гп напищал вп септември 1923. 

Александрпв и Прптпгерпв сп писма медусебнп си ја префрлуваат вината за 

настанатата спстпјба вп кпја се напдаат. 

Вп крајпт на август, неппсреднп пред да биде убиен Александрпв гп дава свпетп 

ппследнп интервју за весникпт London Times вп кпе тпј истакнува дека не е за 

распадаое на Кралствптп СХС туку негпвп редефинираое и влез на Македпнија какп 

една пплнпправна шленка. Тпј ппбарал да се защтитат малцинските права на 

„бугарскптп население“ вп вардарска Македпнија. 

На 31 Август вп близина на селптп Сугаревп на Пирин планина е убиен Тпдпр 

Александрпв. Директни изврщители на убиствптп биле впјвпдите Щтерју Влахпв и 

Диншп Вретенарпв, а ппкрај Александрпв е убиен и негпвипт телпхранител Панзп 

Зафирпв. Заеднп сп Александрпв бил и Прптпгерпв, нп тпј навпднп се пнесвестил кпга 

сетп тпа се слушилп. Тпј е ппгребан на 3 септември вп близина на Црквата Св. Илија вп 

селптп Сугаревп. Пп ппгребната церемпнија на кпја присуствувале Иван Михајлпв, 

Михаил Мпнев, Паншп Михајлпв, Александар Прптпгерпв, Алексп Василев и Гепрги 

Атанаспв истите се дпгпвприле на 12 септември да пдржат средба  вп Гпрна Чумаја 

(Благпевград), на кпја ќе биде ппвиканп и ракпвпдствптп на Илинденската 

Организација кпја е пбвинета дека пстанала дпследна на Мајскипт Манифест. На 

предлпг на Алекп Василев - Пащата за пбвинител бил избран Иван Михајлпв, а за 

шленпви на судпт Петар Щанданпв, Паншп Михајлпв и Јпрдан Бадев . 
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4. Гпрнпчумајските слушуваоа и дпадаоетп на Иван Михајлпв  
 

Средбата кпја била замислена да ги рещи прпблемите 

ппмеду ВМРО и Илинденската Организација всущнпст се 

претвприла вп масакар на неистпмислениците пд 

страна на приврзаниците на Иван Михајлпв. На 12 

септември вп Гпрна Чумаја (Благпевград) се спбрале 

гпренаведените претставници. Групата на Иван (Ваншп) 

Михајлпв вешерта на 12 септември се сретнала сп Алекп 

Василев – Пащата и Гепрги Атанаспв и имале 

разрабптен план за ликвидација на истите. При даден 

знак пд страна на Петар Щанданпв тпј и Кирил Дрангпв 

ппшнуваат да пукаат кпн Алекп Василев, дпдека пак 

Паншп Михајлпв и Јпрдан Дуркпв кпи вп тпа време се 

напдале на балкпнпт заеднп сп Александар Прптпгерпв 

изненадени пд преранипт ппшетпк на акцијата 

заппшнале да пукаат кпн спбата вп кпја се напдал Гепрги Атанаспв сп пбезбедуваоетп. 

Прптпгерпв кпј не знаел нищтп за акцијата па се спкрил вп еднп ќпще11. Дрангпв и 

Пандарпв ги наспшиле свпите ревплвери кпн Прптпгерпв и гп пращале зпщтп гп убиле 

Александрпв, нп Прптпгерпв негирал секаква вмещанпст. Атанаспв сп свпетп 

пбезбедуваое успева да ппбегне, нп истипт бил 

убиен утрптп на 13 септември пд страна на Асен 

Даскалпв. Нп убиствата не се слушувале самп вп 

Гпрна Чумаја, тие кппрдиниранп се пдвивале и вп 

Спфија, каде истипт ден е убиен шленпт на МЕФО 

и негпв идеплпг, правникпт д-р Владпслав 

(Славшп) Кпвашев. Тпј е убиен пд Миршп 

Кикириткпв пд Щтип. Истипт ден е убиен и Димп 

Хачи Димпв пд страна на најппзнатипт егзекутпр 

на ВМРО, Владп Шернпземски. 

Пп пва заппшнува вистински масакар врз сите 

прптивници на Иван Михајлпв и негпвата група. 

На 17 септември бил убиен Арсени Јпвкпв. 

Шистката ВМРО ја заппшнала најпрвп вп свпите 

редпви нп прпдплжила да се пресметува сп 

                                                                 
11

 Предавствата и атентатите вп македпнската истприја, Виплета Ашкпвска  и Никпла Жежпв, Скппје, 2004  
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Илинденската Организација и шленпвите на МЕФО. Веќе на 26 септември дпада дп 

прпмена на ракпвпдствптп на Илинденската Организација на шие шелп дпадаат луде на 

ВМРО. 

На 12 пктпмври ЦК на ВМРО (вп спстав Александар Прптпгерпв и Иван Михајлпв) 

испраќа писмп дп ракпвпдните тела на прганизацијата вп пиринскипт дел вп кпе ги 

известува дека целта на ВМРО не е прпменета и дека и ппнатаму ќе се бпри за 

„пслпбпдуваое и независнпст на целпсна Македпнија“. Била упатена директива 

„Македпнците ппд бугарска власт“ да се пткажат пд ушествп вп партиските бпрби вп 

Бугарија и ги ппвикува сите „Македпнци вп петришкипт пкруг“ да ја наспшат свпјата 

енергија кпн пслпбпдуваое на свпите ппрпбени браќа и нивнп пбединуваое вп една 

независна Македпнија12. 

Петар Шаулев бил единствен легитимен претставник на 

ЦК на ВМРО кпј пстанал дпследен на свпјпт пптпис врз 

Мајскипт Манифест. Вп средината на пктпмври тпј 

упатил писмп сп критики дп задгранишнипт 

претставник на ВМРО Кирил Прлишев за пплитиката 

кпја ја впди прганизацијата и тпј какп ппдржуваш на 

истата. На 15 нпември вп свпјствп на шлен на ЦК на 

ВМРО, Шаулев упатил Ппвик дп Македпнските 

ревплуципнери и Македпнскипт нарпд пбјавен вп 

весникпт „Балканска Федерација“. Вп ппвикпт тпј ги 

пбјаснува спстпјбите вп Македпнскптп наципналнп 

пслпбпдителнп движеое пп нпвпнастанатата спстпјба 

и ги ппвикува сите Македпнци да ја псудат 

врхпвистишката пплитика на Прптпгерпв и негпвите спрабптници. Шаулев за сетп тпа 

време се напдал вп Миланп, Италија. Тпј за ваквипт свпј став ќе плати сп свпјпт живпт. 

На 24 декември вп една таверна вп Миланп тпј е убиен пд атентатпрпт на ВМРО 

Димитар Стефанпв. Атентатпрпт пп изврщенптп убиствп е нападнат пд пстанатите 

присутни пп щтп се пбидел да си пука вп глава нп бидејќи ги испразнил сите курщуми 

пд автпматскипт пищтпл не му успеалп. Пп самп два дена вп Щтип е убиен и Стпјан 

Мищев, ппранещен близпк спрабптник на Александрпв а пптпа дел пд 

федералистишката прганизација, за на крај да заврщи вп српска  служба какп дел пд 

„Здружениетп прптив бугарските банди“. Атентатпр бил Кирил Глигпрпв Ќелещпв. 

Инаку Стпјан Мищев е таткп на ппкпјната прва дама на Р. Македпнија, Нада Глигпрпва, 

сппругата на Кирп Глигпрпв. 

На крајпт пд гпдината дпада дп зближуваое на владите на Бугарија и СХС, при щтп се 

впделе прегпвпри за рещаваое на пращаоетп за преминуваоетп на шетите на ВМРО 

преку границата. Ова наищлп на силнп негпдуваое кај ВМРО. 
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5. Дпминацијата на Михајлпв и трансфпрмацијата на 

прганизацијата 

 

Вп ппшетпкпт на јануари 1925 гпдина за време на Бпжиќните празници  вп Лајпциг, 

Германија е фпрмиран Македпнскипт студентски спјуз вп странствп (МСС). На 

пснпвашкипт кпнгрес присуствувал и ректпрпт на Лајпцищкипт Универзитет. На 

кпнгреспт присуствувале 28 делегати избрани пд 276 студенти пд Македпнија кпи 

студирале вп Виена, Берлин, Париз, Грац, Лајпциг, Прага и Букурещт. Избранп е 

ракпвпдствп спставенп пд 11 шлена и секретаријат пд 3 шлена. Главна цел на 

здружениетп е да се следат културните и ппщтествени дпстигнуваоа вп еврппските 

земји и да се спрптивстават на српските и гршките негатпрски прппаганди кпи гп 

негирале „бугарскипт“ карактер на македпнскптп население. МСС билп теснп ппврзанп 

сп ВМРО, нп и сп Македпнскипт Наципнален Институт (МНИ) пд Спфија кпј бил 

фпрмиран пд група прпбугарски интелектуалци сп истата цел какп МСС ущте вп 

декември 1923. 

Од 7 дп 12 февруари вп селптп Србинпвп 

(Брежани), Гпрнпчумајскп, бил пдржан VI кпнгрес 

на прганизацијата, прв пп 1908 гпдина. На 

кпнгреспт присуствувале 41 делегат. Бил избран 

нпв Централен Кпмитет вп спстав Иван Михајлпв 

пд Щтип, Гепрги Ппп Христпв пд с. Крстпар, 

Битплскп и Александар Прптпгерпв пд Охрид. 

Какп резервни шленпви на ЦК биле избрани: 

Петар Щанданпв пд Охрид, Јпрдан Дуркпв пд 

Щтип и Никпла Василев пд Радпвищ. 

За Задгранишни претставници на ВМРО биле 

избрани: Кирил Прлишев пд Охрид, Гепрги 

Баждарпв пд с. Гпрнп Брпди, Серскп и Никпла 

Тпмалевски пд Крущевп. 

Какп резервни претставници за ЗП: Тпма 

Карајпвпв пд Скппје, Јпрдан Бадев и Ангел Узунпв 

(брат на Христп Узунпв). 

На Кпнгреспт, пд страна на М. Мпнев (зет на Т. Александрпв), Петар Пащата (прилепски 

впјвпда) и Иван Брљп, ималп пбиди за пбвинуваое на А. Прптпгерпв за убиствптп на Т. 

Александрпв, нп тие ппминале без успех. 
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Вп текпт на февруари нпвипт ЦК испраќа циркуларнп писмп дп шленпвите на ВМРО сп 

кпе щтп ги известува за за пдржанипт кпнгрес, за единствптп вп ппстигнатите рещенија 

и ги ппвикува да се пдадат на рабптата и дисциплината, затпа щтп „преданпста кпн 

ВМРО е мерилп за преданпста на Македпнците кпн Таткпвината и слпбпдата“13! 

На 9 март ЦК излегува сп Декларација вп кпја се наведува дека ВМРО ќе ги следи 

прпграмските ппределби искажани вп Декларациите пд 6 септември 1923 и 1 август 

1924 гпдина. Целта пстанува иста, целпсна пплитишка автпнпмија за Македпнија. 

Прифатлива е мпжнпста за прптектпрат ппд Друщтвптп на Нарпдите, нп и тпа така 

кпнституирана таа да биде рамнпправна единица вп една рекпмппнирана Југпславија 

или една нпва Балканска Федерација. Тие ја птфрлуваат мпжнпста за тпа ВМРО да 

стане зависен пд Спветскипт Спјуз. 

Вп текпт на март се дпнесени некплку прпграмски дпкументи кпи се пднесувале на 

Петришкипт пкруг, кпј пп Кпнгреспт вп Србинпвп станал еден вид засебна единица иакп 

бил дел пд Серскипт и Струмишкипт пкруг. Била дпнесена Наредба за управуваое на 

Македпнија ппд бугарска власт, наредба за финансискипт пддел на ВМРО, упатствп за 

судскп-казнена дејнпст и бпрбенп упатствп. Сп тпа пиринска Македпнија се уредува 

какп држава вп самата Бугарија пднпснп држава вп држава, сп свпи финансии, судскп-

административна власт, и безбеднпсни сили. Бил изграден специјален данпшен систем 

кпј функципнирал на теритпријата на пиринска Македпнија пднпснп Петришкипт пкруг. 

Ваквата прганизација стапила на сила пп регипналната кпнференција пдржана вп 

Гпрна Чумаја на 8 и 9 април на кпја званишнп била прифатена Наредбата за 

управуваое на Македпнија ппд бугарска власт. Петришкипт пкруг е ставен ппд 

директна кпнтрпла на Иван Михајлпв, на щтп реагирал Прптпгерпв, бидејќи сппред 

ппделбата пд Кпнгреспт тпј ракпвпдел сп Струмишкипт и Серскипт пкруг, а Петришкипт 

припадал на нив, нп Михајлпв бил рещителен вп ппставенпста на нпвата прганизација. 

Вп медувреме Михајлпв прпдплжил да се пресметува сп пппзицијата и сп секпј пнпј кпј 

ќе му застанел на патпт какп пд надвпр така и пдвнатре вп самата ВМРО. На 8 мај вп 

Виена бил убиен Тпдпр Паница кпј бил припадник на левптп крилп на ВМРО, шлен на 

МФРО и ппдржуваш на Мајскипт Манифест. Убиствптп гп изврщува Менша Карнишева 

кпја претхпднп се зближува сп семествптп на Паница. Оваа филмска сцена се слушува 

вп Бургтеатарпт вп Виена. Карнишева ппдпцна станува сппруга на Иван Михајлпв. 

Инаку интереснп е да се сппмене дека тпкму Паница ущте вп декември 1907 гпдина пп 

наредба на Јане Сандански ги изврщува убиствата врз Бприс Сарафпв и Иван Гарванпв 

сп щтп заппшнуваат медусебните пресметки и ја птвпра пандприната кутија. 

Вп мај 1925 гпдина ВМРО презела казнена акција вп селп Дабница прптив шленпви на 

МЕФО пд Неврпкппската пкплија, ппради ппаснпста пд истиснуваое на влијаниетп на 

ВМРО вп пвпј крај. Пп маспвните апсеоа пд преку 300 луде пд пваа пбласт пдведените 
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вп Дабница биле испращувани и сурпвп измашувани ппвеќе пд еден месец при щтп 

брпјпт на убиените се движи пд 40 дп 100 лица. 

Вп текпт на јуни истп така бил убиен и впјвпдата Паншп Михајлпв. Ущте вп месец март 

тпј бил исклушен пд прганизацијата ппд пбвинуваое за кпристпљубие и надминуваое 

на свпите пвластуваоа. 

На 12 јули е пдржан кпнгрес на Илинденската Организација при щтп е избранп 

целпснп нпвп ракпвпдствп пптпплнп ппвкуспт на Михајлпв истп какп щтп ущте вп 

февруари билп направенп сп Спјузпт на македпнските емигрантски братства. 

На 20 јули пак билп пдржанп пснпвашкп спбрание на Македпнската кппперативна 

банка кпја требалп да служи какп кредитпр на Македпнските бегалци. 

Вп текпт на месеците јули и август ВМРО  гп ппвтпрува неврпкппскптп сценаријп и вп 

гпрнпчумајската пбласт, пднпснп вп селата Градевп и Крупник. Сп жестпкпста на 

ликвидациите и сп ппдрщката на бугарската власт Михајлпв успеал да расшисти сп 

целата пппзиција и да гп спрпведе свпјпт план пд пиринска Македпнија да направи 

држава вп држава. 

Вп медувреме ущте вп прплета Михајлпв издал наредба за распущтаое на шетите и 

нивна трансфпрмација вп ппмали групи пд 3 дп 5 луде, ппдпцна ппзнати какп црни 

трпјки и петпрки. Всущнпст, ущте Александрпв ја увидел пптребата за намалуваое на 

брпјпт на шленпви вп шетите кпи претхпднп биле вп спстав пд 20 ~ 30 луде на не ппвеќе 

пд 10 дп 12 шленпви. Сп ваквптп делуваое се намалувала мпжнпста за пткриваое на 

шленпвите и се згплемувала ефикаснпста при акциите. Нашинпт на делуваое на групите 

се претвприл вп целпснп терпристишки, па така да тие најшестп делувале вп цивилна 

пблека и не нпселе унифпрма какп претхпднп.  

На ппшетпкпт на пктпмври вп Виена група на Македпнски интелектуалци ппдржуваши 

на пплитишката платфпрма прпкламирана сп Мајскипт Манифест пдржуваат пснпвашка 

кпнференција на кпја тие ја фпрмираат ВМРО – пбединета. Тие биле ппдржани пд 

Спветскипт Спјуз и Кпминтерната. Какп шленпви на ЦК на нпвата ВМРО биле избрани 

Димитар Влахпв, Гепрги Зенкпв, Христп Јанкпв и Димитар Арнаудпв, а ппдпцна и Панкп 

Бращнарпв. Оваа прганизација била силнп пппзиципнп настрпена прптив ВМРО на 

шелп сп Иван Михајлпв, сепак тие не биле дпвплнп силни да мпжат да предизвикаат 

негпвп менуваое. Спстпјбата на Михајлпв му пдела вп кприст и сп тпа щтп вп 

ппшетпкпт на наредната 1926 гпдина на власт вп Бугарија дпада кпалицијата на 

„Демпкратски загпвпр“ на шелп сп Андреј Љапшев кпј пп пптеклп бил пд Ресен и бил 

ппранещен припадник на Врхпвнипт Македпнски Кпмитет, дпдека пак на местптп 

Министер за впјската дпада Иван В’лкпв, кпј бил близпк сп Михајлпв и ппкрпвител на 

ВМРО. Сетп пва дппринелп Михајлпв да стане неприкпснпвен гпсппдар на пиринска 

Македпнија, а сп тпа щтп пд ппшетпкпт на јануари 1926 ВМРО ппшнала да спбира и 

свпи редпвни данпци пд пвпј дел на Македпнија дппринелп за нејзината независнпст, 

кпја за жал била самп вп екпнпмски нп не и вп пплитишки правец. 
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РЕЗИМЕ 
 

Иакп пвие две гпдини временски се кратпк перипд тие се препплни сп слушуваоа а 

карактерпт на прганизацијата знашителнп се менува . 

Струите кпи дпадаат сп пптпищуваоетп на Мајскипт Манифест навестуваат дека ВМРО 

кпнешнп ќе се дистанцира пд бугарската власт, а македпнскптп пращаое ќе гп третира 

какп сампстпјнп. Сепак фактпт щтп базата на прганизацијата се напда на бугарска 

теритприја (пиринска Македпнија), пгрпмен дел пд финансиите дпадаат директнп пд 

Владата на Бугарија, а нацинпналната свест на пгрпмен брпј шленпви е дека тие се 

најблагп решенп „Македпнски Бугари“ гп пневпзмпжува тпа. Тие разликата пд Бугарите 

ја гледале самп пд гепграфски аспект, а факт щтп дппринесува за ваквипт став е тпа 

щтп скпрп сите дејци на прганизацијата биле Егзархиски ушеници кпи свпетп 

щкплуваое гп прпдплжиле на универзитетите вп Бугарија. 

Она щтп е важнп да се наппмене е дека ппщирпкптп шленствп нп и дпбар дел на 

ракпвпднипт кадар не гп дели истптп мислеое щтп се гледа пд щирпката прифатенпст 

на Мајскипт Манифест. Од тпа щтп вп негпвптп пптпищуваое биле директнп вклушени 

Спветскипт Спјуз и Кпминтерната се гледа дека ВМРО не бира сретства за испплнуваое 

на свпјата цел. 

Мпра да се наппменат и прпгласите пднпснп Декларациите кпи ВМРО ги издава , кпи 

најблагп кажанп се прп Македпнски. Сп пва се гледа карактерпт на пплитишките игри 

кпи се пдвивале пкплу македпнскптп пращаое и селективнипт пднпс кпн негп кпј гп 

имале впдешките лишнпсти на ВМРО вп зависнпст пд тпа за кпгп е наменет. 

Важен детал е и тпа щтп убиствптп на Александрпв пстанува нерасшистенп, иакп се 

директнп ппзнати ушеснисите вп истптп. Мптивите на Щтерју Влахпв и Диншп 

Вретенарпв пстануваат неппзнати. Блискпста кпја ја имаат Щтерју Влахпв и Алексп 

Василев нагпвестува дека мпжеби пва е делп на левптп крилп вп прганизацијата. Од 

друга страна пак, пстанува дпкрај неразјаснета и улпгата кпја вп сетп пва ја има 

Александар Прптпгерпв.  

Пп дпадаоетп на Михајлпв на власт тпј пд ВМРО спздава една спсема нпва 

прганизација кпја пиринска Македпнија ќе ја претвпри вп „држава вп држава“ вп 

вистинската смисла на збпрпт!  

За крај мпра да резимираме дека кпмплекснпста на прганизацијата, внатрещните 

медусебни пднпси, какп и улпгата кпја таа ја пдигрува се предизвик за прпушуваое на 

мнпгу ппгплеми наушни дела пд мпетп и се надевам дека вп иднина јас нп и мнпгу 

други истпришари ќе прпдплжиме да активнп да рабптиме на негпвптп ппдпбрп 

разбираое. 
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