
тоа ш то се додели раководењ е на 
седница од I I I  секција.

За  претседател во I I I  секција 
(Современа историја), беше из
бран д-р Александар Апостолов, 
редовен професор на Ф илозофско- 
историскиот ф акултет од Скопје. 
Toj раководеш е со седниците ш то 
им аа работна тема: „Проблемот 
на демократии ата  во внатреш ната 
структура на политичките партии 
и движ ењ а во XX век“.

Седницата со ко ja  раководеш е 
проф. Апостолов се одрж а на 26 
август и  на неа се прочитаа три 
реф ерати со следниве наслови:

1. „Проблемите на лидерството 
во политичките парти од 
Западна Европа во XX век“ 
од Р. РУФИЕ — Ш вајцарија.

2. „Социј алистичката револуци- 
ја  и  граѓанските демократ- 
ски реф орми во работничко- 
то движ ењ е во Австро-унгар- 
ската монархи ja  пред нејзи- 
ното распаѓањ е“, реф ерент 
Т. ЕРЕЊ И  — У нгарија.

3. „Демократами цели и намери 
во активностите на комунис- 
тичките партии“, репортер, 
М аксим П авловиќ - Ким — 
СССР.

По прочитаните реф ерати  има- 
ш е мош не интересна и содрж ајна 
дискуси ја во ко ja  учествуваа 6 ди- 
скутанти.

Ш то се однесува до организа- 
ц и јата  на Конгресот, таа беш е 
мош не успешна, но недостасуваш е 
симултано преведувањ е какво  ш то 
беш е обезбедено на претходниот 
светски конгрес. З а  учесниците на 
Конгресот беа организирани по
сети на излож би, знаменитости 
во Сан Ф ранциско, на П аркот на 
Секвоите, на универзитетските 
центри во Берклеј и Станфорд, а  
имаш е и  индивидуални посети на 
ам ерикански сем ејства по нивна 
покана.

Н а овој конгрес се реш и ид- 
ниот XV меѓународен конгрес на 
историчарите д а  се одрж и во Бу- 
куреш т 1980 година.

Александар АПОСТОЛОВ

Л азар ЛАЗАРОВ

ТРКАЛЕЗНА MACA. НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА ГОДЕ ДЕЛЧЕВ — СРЕДБА 
НА ИСТОРИЧАРИ, ЈАВНИ И КУЛТУРНИ РАБОТНИЦИ

Во културно-просветната мани
ф е с т а н т а  посветена на Гоце Дел
чев — идеолог и  организатор на 
м акедонското ослободително дви
жение во повеќе градови н а  тери- 
тори јата  на СРМ, на 3, 4 и  5 фев- 
руари  беш е организирана при
годна програм а „ПЕСНА ЗА 
ГОЦЕ 1976“. Ж и ж ата  на овие 
Гоцеви денови беш е градот Скоп- 
је. Во текот на овие три  дена во 
У ниверзалната сала во Скопје со

своја програм а настапија повеќе 
културно-уметнички друш тва од 
Републиката.

Во рам ките на оваа манифес- 
таци ја во организација на Инсти- 
тутот за  национална истори ја — 
Скопје, на 4 ф евруари 1976 годи
на (денот на раѓањ ето на Гоце 
Делчев) беш е организираи собир 
Т ркалезна м аса посветен на Гоце 
Делчев и м акедонското национал- 
ноослободително движењ е. Ц елта
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на овој собир беш е да се изнесат 
некой нови сознанија за  овој наш  
великан и апостол на македонско- 
то револуционерно движенье. Ка- 
ко први уводни дискутанти беа: 
д-р М анол П андевски „За поши- 
роко гледанье н а Гоце Делчев ка- 
ко основополож ник на македон- 
ската националноослободителна 
револуција", д-р К рсте Битоски 
„За борбата на Гоце Делчев про
тив врховистите“ и  д-р Орде Ива- 
носки „Гоце Д елчев во спомените 
на Димо Хаци Д имов“. П рвиот 
дискутант М. П андевски, ги из- 
несе во куси  црти приликите во 
М акедонија во кои се појави, рас
т е т е  и се развиваш е македонско- 
то национално револуционерно 
движ ењ е. П ритоа тој даде една 
ком парација на спецификите на 
македонското движенье со другите 
ослободителни движ ењ а ш то се 
по јави ја  н а  Б алканот и  нивниот 
меѓусебен однос и  соработка. По- 
себно значаен белег на излагањ ето 
на П андевски е тоа ш то беа изне- 
сени некой нови сознанија и оцен
к а  за  м акедонското национално- 
ослободително движенье и  Гоце 
Делчев. M ery нив би го издвоиле 
одгласот на м акедонското револу
ционерно движенье и неговиот вр- 
вен дострел — И линденското вос- 
тание кај балканските и  европ- 
ските прогресивни кругови. Покон- 
кретно за одгласот к а ј српската 
социјал-дем ократска п арта  ja , ко ja  
гледала на ова револуционерно 
движенье со симпатии, ш то го пот- 
крепува излагачот според една ан
кета спроведена во тогаш на Ср- 
би ја  и тесната врска на м акедон
ското ослободително движенье со 
основачите на Б угарската соци- 
јалдем ократска п арти ја  — Н ико
ла Габровски и Н икола Х арлаков 
и други податоци. П онатаму, нови

сознанија за  м акедонското осло- 
бодително движенье и Гоце Д елчев 
изнесе д-р Крсте Битоски. Цен- 
трално место во неговото излага- 
ње беш е ставот и односите на 
бугарскиот врховен комитет кон 
м акедонското ослободително дви
ж е т е . Притоа, мош не децидно бе
ше подвлечено дека и Врховниот 
комитет и оф ицијална Б угарија 
имале негативен однос кон м аке
донското движенье, ш то во к р а јн а  
линија неповолно се одрази врз 
неговиот растеж  и развиток. Но 
сосема е друго прашаньето — ис- 
такнува Битоски — ш то дел од 
м акедонскиот прогресивен слој се 
наоѓаш е во Бугарија. Ц елта н а  
М акедонската организаци и а беш е 
на чело на м акедонската емигра- 
ци ја  да дојде Комитет кој ќе р а
бота за интересите на македон
ското ослободително движенье. Та
ка  во 1899 година беш е форм иран 
Сарафовиот комитет, кој п ок аж а 
интерес и готовност да ja  помогне 
М акедонската револуционерна ор- 
ганизација, но брзо потоа си ja  
откри својата антимакедонска по
литика и почна да дејствува про
тив македонското револуционерно 
движенье. Таа политика особено 
дојде до израз кога на чело на 
Врховниот комитет застана ген. 
Цончев и кога за  задгранични 
претставници самоволно се поста- 
вуваат Татарчев и М атов. Овие 
околности обу слови ja  македонски- 
те окруж ни комитета, по дирек- 
тивата на Г. Делчев и Ѓ. Петров, 
да почнат да дејствуваат посамо- 
стојно, бидејќи новиот Ц К  на че
ло со Гарваиов се п окаж а идејно 
неспособен да ja  продолж и бор
бата против врховизмот. Треба да 
се знае, рече Битоски, дека Вр
ховниот комитет од името на Ф ер
динанд ги влож увал сите с или да
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го преземе раководството на Рево- 
луционерната организација и да 
ги насочува нејзините акции. Ма- 
кедонските револуционери, напро
тив, се труделе упорно да го пре- 
земат ВК и  да ja  потчинат матери- 
јалната  и  м оралната сила на еми- 
граци јата на интересите на рево- 
луционерното м акедонско дело.

А-р Орде И ваноски изнесе но
ви сознанија за Годе Д елчев преку 
спомените на Димо Хаци Димов. 
Посебно, притоа, ja нагласи пози- 
тивната оценка на Димо за  Гоце- 
виот лик  —- на визионер, идеолог 
и организатор на м акедонското 
ослободително движ ењ е. Побуди
те д а  се по јават спомените на 
Димо Хаци Димов за  Годе Делчев 
беа да  се разобличат и раскринка- 
ат негативните ставови н а  бугар- 
ската оф ицијална диплом атија и 
другите непријатели на м акедон
ското ослободително дело. Димо 
Хаци Димов уш те за  време на 
Гоцевото ж ивеењ е открива лик  на 
револуционер и целта на споме
ните на Хаци Димов, според д-р 
Орде И ваноски беа да ги разбие 
сите ф алсиф икатори и непријате- 
ли  на м акедонското движ ењ е и  
Гоце Делчев. Димо, мош не децид- 
но го окарактеризираш е Гоце Дел
чев како  бескомпромисен борец 
против секакви  ту ш  вли јани ја 
кои  му се ш тетни на м акедонско
то ослободително дело. Хаци Ди
мов со голема болка ja  дож ивува 
см ртта на Гоце Делчев, истакну- 
ва јќ и  со право дека М акедонија и 
македонското ослободително дви
женье изгуби еден од своите Haj- 
верни претставници. Без претен
зии на хиперболизирањ е Хаци Д и
мов Гоцевиот лик  го ком парира 
со Л евеки во Бугарија.

По уводните излагањ а на трој- 
цата погоре наведени дискутанти

се разви  дискуси ја од присуш ите 
на овој собир, во ко ja  учествуваа: 
Љ убен Лапе, Димче Мире, Ш укри 
Рахими, Владо К артов и Ристо 
Поплазаров. Во дискуси јата беше 
дадена оценка дека во изнесува- 
њето на претходните дискутанти 
беа изнесени неколку нови созна- 
н и ја  и преоценки за  револуцио- 
нерниот лик  на Гоце Делчев и 
м акедонското националноослобо- 
дително движ ењ е. Д искутантите 
во основа го оцени ja  овој собир 
како  позитивен и препорачаа во 
иднина да се одрж уваат слични 
вакви собири по некой суштин- 
ски праш ањ а од м акедонската ис- 
торија.

Н езависно од ф актот ш то беа 
упатени некой критички забелеш- 
ки  на адреса на организаторот, на 
овој собир беа изнесени интерес- 
ни и  досега неоткриени сознанија 
за  Гоце Делчев и м акедонското 
револуционерно движ ењ е вооп- 
што. Гледано во целина, и просу- 
дувајќи  според сознанијата ш то 
беа изнесени и покрај некой не- 
знатни пропусти — повеќе објек- 
тивни поради затвореност на бу- 
гарските архиви, овој собир на 
Т ркалезната м аса м ож е слободно 
да се оцени како  успешен.

Н а к р ајо т  да заклучиме дека 
Гоцевиот портрет н а револуцио
нер, идеолог и организатор на м а
кедонското револуционерно дви
жение не треба да претставува са
мо сеќавањ е, туку напротив об- 
врска и инспирација за воспиту- 
вањ е на помладите генерации во 
духот и  идеалите за  она — сло- 
бодата, за  ш то нивните претход- 
ници ги дадоа своите скапоцени 
животи.
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