
ботнмчко движење, во споредба со 
словачкото, е помладо и организа- 
ционо се ф орм ира во пермодот на 
М ладотурската револуција, во Сло
вачка ce развива веќе во средината 
на минатиот в е к . . .  Меѓутоа, маке- 
донските социјалисти стапија во по- 
лмтичката и револуционерна борба 
на својот народ во условите на за- 
доцнетмот ф еудалски реж им на угне- 
тување обусловуваат македонските 
социјалисти, наспроти својата мало- 
бројност, да зазем аат во праш ањ ето 
на напредокот на другите опште- 
ствени проблеми пореволуционерни 
ставови одошто словачките с о ц и а 
л и с т а “

Од голема важност за  натамош- 
ните истражувања на социјалистич- 
кото движење во М акедонија беше 
излагањ ето на проф . Љ убен Лапе 
„Н икола Петров Русински како из- 
вор на раниот период од ширењето 
на социјалистичките идеи во Маке- 
донија“, во кое беа обелоденети 
низа нови, досега непознати подато-

ци од биограф ијата на овој истак- 
нат македонски социјалист и рево- 
луционер; потоа излагањ ето на про- 
ф есорот на универзитетот Сорбона 
во П ариз, д-р Георг Хаупт, за  ак
тивности на „Социјалистичката ф еде
р ац и и  во Со лун“ ; на д-р Мцнол 
Пандевски за  „Социјалистичко-анар- 
хистичкиот кружок, ,Црвени браќа ' 
во М акедонија во 1911—1912 годи
н а“ ; на д-р Орде И вановски за „По- 
лемиката на Димо Хаци Димов со 
Гаврил Георгиев околу учеството на 
социјалистите во македонското осло- 
бодително движењ е“ ; Н ихола Чин- 
говски изнесе интересни податоци 
за врските на македонските соција- 
листи со И нтернационалата и др.

За време одржувањето на научната 
средба, во родната куќа на Басил 
Главинов во Титов Велес беше отво
рена куќа-музеј посветена на овој 
наш  прв пропагатор на социјализмот.

С.

Изложба за Басил Главинов во Титов Велес

Во чест на прославата 100 години 
од раѓањето и 40 години од смртта 
на Басил Главинов, на 8. V. 1969 г. 
беше отворена излож ба во Т. Велес, 
родното место на Главинов. Излож- 
бата беше сместена во две просто- 
рии од куќата каде што ж ивеел пр- 
виот пропагатор на социјализмот во 
М акедонија. Самата куќа е многу 
успешно конзервирана и, како архи
тектура, претставува посебен импон- 
зантен објект.

П реку многубројни, документа, 
уводни текстови и легенди, дадени 
се најважните мом ента од социјалис- 
тичката и пропагаторска дејност на 
Басил Главинов, со посебно нагла- 
сување и на поважните м ом ента од 
социјалистичко-работничкото движе- 
ње во М акедонија.

М атеријалот е групиран во 13 
основни теми, за  секоја тема има 
текст што дава резиме на изложе- 
ниот материјал. Во самиот почеток 
се изложение ф отограф ијата на Б а
сил Главинов, Велес од тоа време,

портрет на учителот на Главинов, 
Јордан  X. Константинов-Џинот, и 
текст со поважни биографски пода
тоци. Столарскиот работник, поради 
прош ирената безработица, го напуш- 
тил Велес и во туга зем}а се запо- 
знал со социјалистичката литерату
ра. Како прва практична дејност е 
формирањ ето на првото читалиш те 
во Велес 1894. Во врска со овие први 
чекори се изложени ф отограф ии од 
читалиш тето во Велес, писмото на 
Главинов до Бакалов од 1895, со 
кое го известува за  продирањето на 
социјалистичките идеи во М акедони- 
ја. Формирањето на македонската 
социјалистичка трупа во Софија 
1895 год. е еврзано со појасно опре
делена цел на соцИјалистите, која 
се гледа преку нивната издавачка 
дејност. Во врска со тоа, се наоѓа 
ф отограф ии на куќата во Софија во 
која се наоѓала дрводелската рабо- 
тилница на Главинов, насловни стра- 
ници од органите на македонската 
социјалистичка трупа, — весникот 
„Револуција“ и „Политически сво
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бода“, како и одделни поважни ци- 
тати, потоа П рограм ата на македоп- 
ските социјалисти и др. Социјалис- 
тмчките принципи биле манифести- 
рани и на првомајски прослави со 
носење знамињ а и извикување на 
пароли. Така, на ова место, на са- 
мото пано, се наоѓа нацртано црвено 
знаме со девизата: „Ослободувањето 
на М акедонија е дело на самите 
М акедонци.“ Лента отпечатена 
во 1898 год., потоа првомајскиот 
проглас на Главинов од 1896 и 1897 
год. и др. Групата околу Главинов 
издавала и специјални брошури. Ту
ка се наоѓаат неколку насловни 
страници од брош урите и цитати 
од нив.

Со цел да се развива посилно 
социјалистичката пропаганда, до- 
аѓа до одржуваьье на П рвата соци- 
јалистичка конф сренција во М аке
д о н к а  во 1900 год. во Крушево. Во 
врска со тоа, изложени се портре- 
тите на нејзините иницијатори рево- 
луционери-социјалисти, како Н икола 
Карев, Веле М арков, Н икола П. Ру
сински, Л азар Главинов, потоа текст 
од заклучоците на конф ереицијата. 
Н а ова место се наоѓа и мислењето 
на Д. Хаци Димов за  учеството на со- 
цијалистите во М акедоиското осло- 
бодрггелно движерье и неговиот пор
трет. Друг еден момент што е тесно 
поврзан со социјалистичката пропа
ганда е нејзиното влијание врз Илин- 
денското востание, поточно за созда- 
вањето на Крушевската република. 
Ова е изразено преку дел од текстот 
на Крушевскиот м аниф ест и ф ото
граф ии  на Н. Карев, крушевското 
знаме, ф отограф и ја на Крушево и 
друго.

По Илинденското востание, соци- 
јалистите ги организираа работни- 
ците за  извојување на своите права. 
Овој момент е илустрираи преку 
многубројните ш трајкови од 1900— 
1907 год., со податоци за број- 
носта на претпријатијата и на ра- 
ботниците во Македонрца. Тоа е 
поврзано и со М ладотурската рево- 
луција, која придонела, во извесна 
мера, да се засили работничкото 
движење. Т ака доаѓа до создавање 
на социјалдемократските организа

ции. Овој момент е изразен  преку 
ф отограф иитс и документитс за 
основарьето на Солунската социјал- 
/щ мократска организација, потоа 
Скопската социјалдемократска орга- 
низација, портретите на нивните ос- 
новачи, како М. Цоков, И. Плавсв, 
Д. Ц екиќ, С. Дивлев, членски син- 
дикални и партиски книшки, наслов- 
на страна од в. „Социјалистичка 
зо р а“, ф отограф ијата на нејзиниот 
уредник Петре Георгиев, потоа — 
ф отограф ии  од првите првомајски 
манифестации во Скопје, проекторе- 
золуција на солунските работницгг 
упатена до Конгресот на Меѓународ- 
ното социјалистичко биро во Копек- 
хагсн, текстот од протестното со
брание на солунската социјалистичка 
организација во врска со општин- 
ските изб ори. Како најсериозна ак
циза за  создаварье единствена соци- 
јалдемократска партија се јавува 
конф еренцијата во Солун во 1910. 
Тука, во текстот, се споменуваат 
имињата на повеќе делегати, а само 
Ал. М артулков е застапен со портрет. 
Одржувањето на првата балканска 
социјалдемократска конфереш џдја во 
Белград е последната тема од из- 
ложбата. Тука, се тгзложени ф отогра
ф ии  од делегатите на Конференцр!- 
јата, хмеѓу кои p i делегатите од Ма- 
кедонија: В. Главинов, М. Цоков и 
др., потоа дел од говорот на М. 
Цоков одрж ан на таа конф еренција, 
текстот од Резолуцијата на П рвата 
балканска конф еренција, потоа мис- 
лсрьето на македонските социјалрхсти 
за  образувагье балканска федерацрца 
и др. на крајот се дадени насловни 
страни од книгате пишувани за 
Басил Главинов, ф отограф и ја на 
Главинов со текст за  неговото исто- 
риско значерье, како и Р1здадерште 
марки по повод овој јубилеј.

И злож ениот материјал, иако во 
ограниченр! размери, јасно го потвр- 
дува значерьето на Васрш Главш-юв 
и претставува мал прилог кон про- 
славата. И злож бата ja организира 
Републичката конф еренција на Со- 
цијалистичк140т сојуз на работнрют 
народ на М акедонија, a  ja  реализира 
И сторискиот музеј на М акедонија.

J A .
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