
СИМПОЗИУМ „МАКВДОНШ А ВО ИСТОЧНАТА КРИЗА 1875—1881“

По повод стогодиш нината од 
Разловечкото востание и  Источна- 
та  криза, М акедонската академ и ја 
на науките и уметностите органи- 
зира симпозиум на тем а „Маке- 
донија во И сточната кри за 1875— 
1881".

И зминатите сто годный од „Ис
точната криза" до денес претста- 
вуваа доволен временски период 
за  едно сестрано и задлабочено 
научно третирањ е н а бројни  ас
пекты од ш ироката проблематика 
изразена низ предлож ената те- 
м атска и  врем енска рам ковна 
определба на сим позиум ов Ж ел- 
бата на организаторот беш е да се 
даде нов прилог во расветлување- 
то на внатреш ната и меѓународ- 
ната полож ба на М акедонија во 
годините на К ризата и непосредно 
по нејзиното дипломатско заврш у- 
вање. Големото историско значе
ние на кризата, нејзините меѓуна- 
родни аспекты и  последици, широ- 
чината на националноослободител- 
ното движ ењ е во М акедонија во 
овие години дадоа м ож ност за  об
работка на бројни  проблемы од 
историско-политички, економски, 
меѓународно-правен и дипломат- 
ски карактер . Тоа бездруго овоз- 
м ож и  учество на симпозиумот на 
еден ш ирок круг на специјалисти.

Симпозиумот се одрж а од 17 
до 19 м ај 1976 година во просто- 
риите на П едагош ката академ ија 
во Штип. П окани за  учество на 
симпозиумот беа испратени до 
240 поединци и институции како  
и за  62 поединци или институции 
од странство, и тоа од: Англија, 
Ф ранција, Западна Германија, Н е
точна Германија, Грција, Австри- 
ја , И талија, У нгарија, Романы ja, 
ЧССР, П олска, СССР и др.

Н аучниот собир го отвори прет- 
седателот на Организациониот од- 
бор, академ икот М ихаило Апостол- 
ски. Н а отворањето, покрај учес- 
ниците на собирот, гостите од гра- 
дот дом аќин и претставници од 
реЧиси сите градови во Н еточна 
М акедонија, присуствуваа и п ош 
лем број јавни  и културни работ
ницы од Републиката, меѓу кои: 
Ф ируз Демир и М ара М инанева — 
членови на П ретседателството на 
CP М акедонија, Ш укри Рамо — 
потпретседател на Собранието на 
CP М акедонија, Томе Д ракулев- 
ски — потпретседател на ССРНМ 
и Мети Крлиу — потпретседател 
на Сојузот на борците од НОВ. 
Собирот го поздравија и му по- 
ж ел аа  плодна работа претседате- 
лот на Собранието на опш тината 
Штип, М ихаил Данев; трупа пио
неры од OY „Н икола Карев" од 
Радовиш ; Бранислав Вранеш евиќ, 
претседател на Сојузот на исто- 
ричарите на Југославија; Н иколае 
Ч акир, професор од Букуреш т (Ро
м аш ка); Јозеф  Буш ко, професор 
од К раков (Полска) и Н ина С. Ки- 
њапина професор од М осква 
(СССР). П окрај поздравните гово
ри, поздравни писма испрати ја 
Х енрик Батовски од К раков (Пол
ска) во својство на претседател 
на ком исијата за  историја на 
словенските народи и потпретсе
дател на М еѓународната ком исија 
за словенски историски студии. 
П оздравно писмо испрати ја и  
акад. Васа Чубриловиќ, директор 
на Б алканолош киот институт при 
САНУ и акад. Д уш ан Неделжо- 
виќ од САНУ. М есната заедница 
од селото Разловци испрати теле-
грам а со ко ja  на собирот му по- 
ж ела  успеш на работа и здобива-
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ње со нови сознанија за  борбите 
за  национално и социјално осло- 
бодување на македонскиот народ. 
Голем број од поканетите учесни- 
ци, кои не беа во м ож ност да 
присуствуваат и да  учествуваат 
во работата на симпозиумот, во 
своите писма и зрази ја  ж алењ е 
ш то не м ож ат д а  бидат присутни 
н а овој еминентен собир и  м у по- 
ж ел аа  мош не успеш на работа.

Вкупно беа пријавени 58 учес- 
ници, а  беа поднесени 40 реф е
рата. Во диску си ја та  зедоа уче- 
ство 48 дискутанта. Работата на 
симпозиумот се одвиваш е во 2 
пленарни седници и две секции 
(А, Б). Н а првата пленарна сед- 
ница беа поднесени два реф ерата 
и  тоа на проф. Љ убен Лапе, допи- 
сен член на MAHY, под наслов 
„В натреш ната полож ба во М аке
д о н к а  за  време на И сточната 
к ри за“ и на д-р М анол П андевски 
под наслов „М акедонија во меѓу- 
народните спогодби и  договори во 
времето н а  И сточната криза.“ Од 
странство им аш е вкупно 8 учесни- 
ци и  тоа од: П олска, СССР, Рома- 
н и ја  и Турција.

Д искуси јата и  во двете секции 
беш е отворена, плодна и  конструк
тивна. М ож еа д а  се слуш нат нај- 
различни мислења, а  некой од 
нив и  контраверзни, но сепак не 
го измени ja  нејзиниот карактер , 
туку напротив тоа делуваш е како  
поттик за  пшреьье на диску си ја- 
та. И ако извесни дискусии се по- 
вторуваа, м ож е да се заклучи де
к а  по одделни праш ањ а диску- 
си јата  претставуваш е значаен при- 
лог во расветлувањ ето на наста- 
ните за  време на голем ата Неточ
на криза. Во дискуси јата к о ја  ce 
водеш е речиси по сите реф ерата, 
беа покренати мош не интересни 
праш ањ а. Меѓу праш ањ ата кои

дом инираа во неа би требало да 
та споменеме: политиката на го- 
лемите сили спрема М акедонија 
во И сточната криза, резултатите 
од Руско-турската во јна за  бал- 
канските земји, а  особено за  М а
к е д о н к а , праш ањ ето за  управно- 
политичките реф орми во Македо- 
нија, Санстефанскиот договор и 
неговите негативни последици за  
м акедонского праш ањ е и  воопш то 
за  Балканот, ставовите на одделни 
балкански д рж ави  спрема Маке- 
дони ја во И сточната к ри за  и  дру- 
ги праш ањ а. Голем интерес во ди
ску си јата  предизвикаа и  пробле- 
мите во врска со општествено- 
економ ската и  политичката по
лож б а на м акедонскиот народ за  
време на И сточната криза, потоа 
беа одбележ ани повеќе вооруж е- 
ни востанички акции и  други ви- 
дови форми на отпор на м акедон
скиот народ во овој период. Исто 
така  беа заф атени и праш ањ ата 
од областа на организацијата на 
власта, привремената влада на 
М акедонија и  други настали кои 
на одреден начин го п окаж уваа 
националноослободителниот к а
рактер  како  и  социјалната компо
нента на македонското ослободи- 
телно движ ењ е. И стовремено, во 
голем дел уводни излагањ а и  во 
дискусиите, беа обработени пове- 
ќе праш ањ а од овие судбоносни 
мигови за  македонскиот народ 
кои наш ле одраз во народното 
твореш тво и  во ум етничката ли
тература. Во дискуси јата стана 
збор и  за  одразот на настаните 
од кри зата  во Е вропската јав- 
ност. Б еа поставени и  повеќе пра- 
ш ањ а до одделни реф ерента н а 
кои  им беа дадени соодветни од- 
говори во смисла на дообјасну- 
вањ е на некой праш ањ а.
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Н а симпозиумот се подвлече 
потребата за интердисциплинарна 
обработка на одделни настани од 
тој период, ш то симпозиумот гле- 
дано во целина добива и таков ка- 
рактер, бидејќи дава светлина на 
И сточната кри за од повеќе ас
пекта.

Диску си јата  истакна повеќе 
нови проблеми и од областа на 
историската наука, кои во иднина 
треба да бидат предмет на нови 
проучувањ а. Многу праш ањ а што 
беа предмет на обработка од овој 
период на револуционерни пре- 
вирањ а во М аке д они ja, се раз j ас- 
нети а многу покренати за пона- 
тамош ни проучлувања.

Вредно е да се напомене дека 
cè повеќе се чувствува, и по об- 
работката на темите, и по начи- 
нот на дискусијата, дека во на- 
ш ата историограф ија постепено 
хронолош ката обработка на исто- 
риските настани му го отстапува 
местото на трудовите со синте- 
тички и аналитички карактер .

Бројното учество на научни 
работници од странство укаж ува 
на ф актот дека расте интересот за  
проучувањето на историјата на 
м акедонскиот народ, како  во Ј у -  
гославија така  и  во странство. Во 
наш ата историограф ија недоволно 
беше обработен овој извонредно 
значаен период во седумдесеттите 
години на минатиот век. М еѓутоа 
се истакна дека голем број на 
м атеријали  за одделни настани cè 
уш те доволно не се проучени би
де јќ и  архивите во некой странски 
зем ји  се затворени. Бро j от на ре- 
ф ератите и обемната дискусија 
п р е т с т а в у в а а т  с о л и д е н  п р и л о г  з а  
м ладата м акедонска историограф- 
ска наука за  настаните од втора- 
та  половина на минатиот век. Дис

ку сијата  исто така у к аж а  и на 
изворите во кои треба да се на- 
сочат понатамош ните истраж у- 
вања.

В тората пленарна седница се 
одрж а на 19 мај кога беа суми- 
рани резултатите и беш е заклу- 
чена работата на симпозиумот. Н а 
затвораньето О рганизациониот од- 
бор констатира дека дискусијата 
се развиваш е во една научно из- 
држ ан а атмосфера, со почитување 
на личноста, со полна научна ар- 
гументираност, ш то многу придо- 
несе дискусијата да  биде содрж ај- 
на и конструктивна. Д иску си ја та  
ги надополнуваш е реф ератите и 
расветлуваш е многу настани од 
тој период, мош не значаен за  ис- 
тори јата на м акедонскиот народ. 
Д искуси јата и контактите во сло- 
бодните часови многу придонесоа 
за меѓусебно запознавањ е на учес- 
ниците на симпозиумот, ш то се- 
како  ќе придонесе за  развивањ ето 
натам ош ната соработка во истра- 
ж увањ ето и проучувањ ето на по- 
веќе проблеми во врска со исто- 
риските настани од тој период.

Н а учесниците им беш е сооп- 
штено дека се планира реф ера
тите да се објават во посебен збор- 
ник и беа замолени, во колку има- 
ат да изврш ат некой корекции и 
надополнувањ а во своите реф е
рата, тоа да го направат до 20 
јуни о.г. Беш е спомнато дека во 
зборникот ќе биде регистрирана 
и дискусијата.

Овие констатации на Органи
зациониот одбор на пленарната 
седница при заврпгувањето на 
работата на симпозиумот беа при- 
фатени од учесниците.

Симпозиумот со своите прило- 
зи и дискусијата ги оправда на
порите и очекувањ ата на Маке-
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донската академ ија на науките и 
уметностите.

Средствата за  јавно  информи- 
рањ е за  цело време го следеа сим- 
позиумот и ja  инф орм ираа јав- 
носта.

Во попладневните часови љу- 
безните дом аќини — градот Штип, 
опш тинското раководство и  рако- 
водството на П едагош ката акаде- 
м и ја  стори ја cè за престој от на 
учесниците и гостите на симпози- 
умот да биде ш то попријатен и 
да се чувствуваат како  дома, а 
од Ш тип да си заминат со нај- 
убави спомени.

Н а заеднички ручек ш то бе- 
ш е приреден по повод отворањ ето 
на симпозиумот на 17 м ај 1976 го
дина во мотелот „Осми киломе- 
тар“, недалеку од Штип, пред 
учесниците на симпозиумот и гос
тите беш е изведена културно-умет- 
ничка програм а во ко ja  на отво- 
рената сцена настапија: играор- 
ната трупа од с. Лесковица со из- 
ворни песни и  ора од тој кра ј, 
KVA „Ц рвени трендафили" од 
Ш тип и  градскиот хор на пензио- 
нерите. Концертот беш е примен 
со воодуш евувањ е од присутните, 
а  потоа настапи ош пта веселба. И 
во наредните два дена ш типјани 
се погриж ија во попладневните 
часови да се направи обиколка на 
градот и при тоа да се посетат не
кой позначајни  културно-историс- 
ки  споменици во градот: црквата 
Св. Богородица со галери јата на 
икони, споменикот на И сарот, OY 
„Гоце Делчев“ и  др. Беш е посе- 
тен и  археолош киот локалитет 
Баргала, за  чиј ш то ископинизбо- 
руваш е археологот д-р Блага Алек- 
сова. Во мош не акустичната сала 
на ц рквата Св. Богородица во Н о

во Село, во чест на гостите беше 
организиран и концерт на камер- 
на м узика во изведба на ансамб- 
лот „Св. Софија“, под диригент- 
ската п алка на Тома Прош ев.

Во текот на симпозиумот учес
ниците им аа м ож ност да ja  посе
тат МК „Астибо“ и  оран ж ери јата 
на ЗИ К  „Ц рвена Ѕвезда“., „Асти
бо“ и „М акедонка“ на учесниците 
им дадоа сувенири.

Н а 20 м ај беш е изведена науч
на екскурзи ја  до Берово, на ко ja  
присуствуваа поголем број од уче
сниците на симпозиумот. Екскур- 
зи јата  беш е изведена со автобус. 
Н а попатните станици и  места ка- 
де ш то се случувале различии ис- 
ториски настани, М ихаило Апо- 
столски, Лэубен Лапе, А лександар 
Апостолов и Орде И ваноски со 
куси излагањ а пробуди ja  спомени 
од поблиското историско м инато 
на наш иот народ. Н а влезот во 
Берово учесниците ги пречекаа 
општинското раководство и  девој- 
ки  облечени во беровска носија. 
П отоа учесниците, вклучувајќи  се 
во прославата на стогодиш нината 
од Разловечкото востание, зами- 
наа за с. Русиново каде ш то беш е 
полож ено свеж о цвеќе на гробот 
на Н икола П етров — Русински. 
За ж ивотот и  делото на овој ре- 
волуционер од тој к р а ј, зборува- 
ш е директорот на И Н Н , д-р Орде 
И ваноски. П отоа учесниците зами- 
наа за  Берово каде ш то пред згра- 
дата на OY „Дедо Ило Малешев- 
ски“ беш е откриена спомен-биста 
на Дедо И ло М алеш евски, а реф е
рат  за  неговиот ж ивот и дело под- 
несе директорот на основното 
училиште, Јован  Реџовски. Во ко- 
наците во Берово беш е отворена 
м узејска излож ба посветена на
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Д им итар Поп Георгиев — Беров- 
ски, а  за неговиот ж ивот и дело 
зборуваш е Боро Д ракалски. Му
зе]'ската излож ба ja  отвори прет- 
седателот на MAHY, акад. Миха- 
ило Апостолски. Н а приемот ш то 
се одрж а во конаците за  разво
рот на Беровска опш тина збору
ваш е претседателот на Извршни-

от совет на собранието на Берово, 
Б ранко Ш умански. Во текот на 
целиот ден во Берово в л а д е е т е  
празнична атмосфера. Срдечноста 
и гостоприемството на беровчани 
ќе им остане во многу пријатен  
спомен на сите гости.

Благој СТОИЧОВСКИ

Д. П., ЗА ПОСТДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ ОД ИСТОРИЈАТА НА 
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД НА КАТЕДРАТА ЗА ИСТОРИСКИ 

НАУКИ ПРИ ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОШ Е

Со посебна одлука на Советот :7 
на Ф илозофскиот ф акултет при 
У ниверзитетот Кирил и  М етодиј 
во Скоп je, приф атена и потврдена 
од Собранието на С оцијалистичка 
Република М акедонија, во настав- 
н ата 1971/1972 година за првпат 
беш е воведена настава на I I I  сте
пей — постдипломски студии од 
историјата на македонскиот на
род на К атедрата за  историски 
науки.

П оведувањ ето на ваков вид на
става на оваа н ајвисока наставно
научна институција во наш ата Ре
публика им аш е за цел да ги задо- 
воли нараснатите потреби за  на
учно и стручно усоврш увањ е на 
високош колските кадри  по исто- 
ри ја , кои се вработени во научно- 
истраж увачките, наставно-научни- 
те, културно-просветните и др. ин
ституции во СРМ. Тоа дојде и ка- 
ко резултат на cè поинтензивното 
развивањ е на историската наука 
к ај нас а особено со продлабоче- 
ното и сестрано проучувањ е на ис- 
тори јата  на македонскиот народ.

Исто така  наставата на овие 
п о с т д и п л о м с к и  студии м ож ат да 
ja  посетуваат и слуш атели од дру- 
гите републики на наш ата земја, 
кои се интересираат и  им аат жел-

ба да ja  проучуваат историјата 
на м акедонскиот народ.

О ткако ги разгледа кадровски- 
те и другите м ож ности, К атедрата 
за историски науки  застана на 
становиш те, во почетокот, да  се 
организираат постдипломски сту
дии од историјата на м акедон
скиот народ — нов и нај нов век, 
а подоцна кога ќе  се создадат по- 
волни м ож ности да  се воведат 
вакви студии и  за  средновековна- 
та истори ја на македонскиот на
род.

Главните услови за  прием на 
слуш атели на овие постдипломски 
студии се: кандидатите да им аат 
заврш ени четиригодиш ни студии 
Трупа историја, нивниот среден 
успех од главниот и  вториот гла
вен предмет да не биде помал од 
8 (осум), или да им аат објавени 
трудови од областа на историс
ката наука, ш то ќе бидат пози
тивно оценети од К ом исијата за 
постдипломски студии при Катед
рата за  историски науки и  д а  се 
служ ат со еден современ стран- 
ски ја зи к  (пасивно знаење). По 
овие услови беа примени слуш а
тели во наставната 1971/72 и 1973/ 
74 година. У словите за прием на 
третата генерација слуш атели беа
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