
Трудот на 3. P. — Николовска, 
всушност, претставува соопштение за 
резултатите од последните проучува- 
ња на иконостасот при манастирот 
во Карпино од XVI-οτ век. Проучу- 
вањата биле започнати врз двата 
иконостасни фриза од олтарната пре
града на црквата Боведение (што 
се наоѓа над селото Орах, недале- 
ку од Куманово), кои во својата 
колекција ги поседува Археолошки- 
от музеј на Македонија — Скопје, 
уште пред Втората светска војна. 
Истите биле продолжение на лице 
место врз останатите делови на ико
ностасот во црквата при маяастир- 
скиот комплекс во Карпино. Брз ос
нова на овие проучувања, авторот 
констатира дека карпиновскиот ико
ностас е со ставе h од шест дела во 
кои се поме стеки композиции со 
сцени од Новиот завет. Значаен мо
мент во трудот на 3. Р. — Николов
ска е коистатацијата дека уметнич- 
ката екипа што го изработила овој 
иконостас, на високо уметничко ни- 
во и со збогатени содржини во ком- 
позициите, работела исто така и при 
манастирот во Лесново.

Денес овој иконостас е реконстру- 
иран, така што како целина претста
вува посебен интерес за развитокот 
на науката која го третира пробле- 
мот на високиот иконостас кај нас, 
и на Балканот.

Резимирајќи ги презентираниге 
прикази, како и останатите соопштс- 
нија во сите пет Секции, можеме да 
констатираме дека XV-οτ Меѓунаро- 
ден византинолошки конгрес во Ати- 
на ja реализираше амбицијата за до- 
следна застапеност на поливаленгните 
„национални“ култури кои се разви- 
вале во рамките на византиската до
мин ација, Македонската и југосло- 
венската наука перманентно ги надо- 
полнуваат сознанијата за хуманитар- 
ните вредности-настанати на сопстве- 
ното подрачје, т. е. оние вредности 
со кои се заокружува битието на 
византиско-словенската цивилизација. 
Завршувајќи го овој приказ, секако 
треба да истакнеме дека ваквата раз
но виды ост на застапените дисципли- 
ни сведочи за комплексноста на ис- 
тражувачките тенденции-кон со зна
ки]ата за византискиот свет во це- 
лост, и настојувањата на Конгресот 
да ги синтетизира истите.

Трајан ВИТЛАРСКИ

„ЖИВОТ И ДЕЛО МОШЕ НИЈАДЕ“

Научен собир одржан од 16 до is  март 1977 год. во Белград

Овој научен собир го организи- 
ра Претседателството на Народного 
собрание на Социјалистичка Федера
тивна Република Југославија и Ин- 
ститутот за со времена историја во 
Белград.

На собирот беа поднесени експо- 
зеа од 36 реферати, во кои беше

осветлена лично ста и долгогодишна- 
та разновидна дејност на овој наш 
голем револуционер, комунист, пуб
лицист, уметник, креатор на новата 
народна власт во сл об одна Југо сда
ви ja, истакнат државник и полити- 
чар. Моша Пијаде оствари една бо
гата творечка дејност во повеќе об
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ласти од нашиот општествено-поли- 
тички и културен живот. Токму по- 
ради тоа на овој собир учествуваа 
работници од повеќе научни облас
ти, културни работници и негови 
блиски соборци и соработници.

На 16 март 1977 година во 11 ча- 
сот Научниот собир го отвори прет- 
седателот на Одборот за подготвува- 
н»с и одржување на собирот, д-р Пе
ро Дамјановиќ. Toj најнапред ги по- 
здрави Претседателот на Народното 
собрание на СФРЈ, Киро Глигоров, 
и останатите гости и учесници на 
собирот. Истиот ден претпладне д-р 
Перо ДамјановиЧ поднесе уводен ре
ферат на тема „О значају изучавања 
дела Моше Пијаде“. Во него тој се 
оеврна на личноста и целокупното 
дело на Моша Пијаде. При тоа тој 
истакна дека Моша Пијаде беше еден 
од најдоследните наши револуционе- 
ри, кој не знаеше за повлекуване 
и колебање и во најтешките момен- 
ти. Kaj него постоеше едно постојано 
бунтарство. Toj не се помируваше со 
постојниот поредок во стара Југо- 
славија, се трудеше да пронајде нај- 
добри методи и средства за реализа
ция на социјалистичко-комунистич- 
ките идеали. Во текот на Народно- 
ослободителната борба и Социјалис- 
тичката револуција тој стана автор 
на првите закснски акти за органи 
зирање на новата народна власт. По 
ослободувањето, се зафаќаше со ре- 
шавање на клучните прашања од на
шиот општествеыо-политички живот 
и развојот на социјалистичкото оп- 
штество во г-ашата земја. Беше еден 
од најдоследните комунисти и рево- 
луционери кои одлучно станаа во од- 
брана на автентичноста на нашата 
Револуција во време на Коминформ- 
скиот напад на Јутославија. На кра- 
јот д-р Перо ДамјановиЧ истакна де

ка нашата историска и другите оп- 
штествени науки, треба да го про
учат целокупниот опус на Моша Пи- 
јаде, а посебно она што е трајно во 
неговото дело.

Сестраната активност на Моша 
Пијаде во периодот од создавањето 
на Кр. СХС до неговото апсење во 
февруари 1925 година, беше разгле- 
дана во следниве реферати: Моша 
Пијаде и раднички покрет у Војво- 
дини 1918— 1925 године, др Миленко 
Палиќ; Моша Пијаде о Македонией 
И О макеДОНСКОМ ПИТању 1918— 1925 
године, м-р Даринка Пачемска; Мо
ша Пијаде и дискусија у Партији 
1923 године, Франце Клопчич; До- 
принос Моше Пијаде борби против 
политичког пор едка у Краљевини 
СХС; др. Бранислав ГлигоријевиЧ; 
Моша Пијаде као оснивач „Кому- 
ниста“, мр. Живомир Станковиќ.

Извесен број реферати беа посвс- 
тени на неговата публицистичка, пре- 
ведувачка, организаторска, идеолош- 
ка и др. активност во Сремско-Мит- 
ровичката и Лепоглавската робијаш- 
ница и во Билечкиот Логор. Тие рефе 
рати беа: Улога Моше Пијаде у фор- 
мирању кадрова КПЈ, Родољуб Чола- 
ковиќ; Елементи синтезе у историји 
КПЈ писаној у Казниони Сремска 
Митровица, др Смиљана Ѓуровиќ; 
Моша Пијаде на робији, Радивој Да
видович; Моша Пијаде и Билечкм 
Логор, др Славољуб Цветковиќ.

Големиот интерес на Моша Пи- 
јаде за националното прашање во 
стара Југославија, еволуирањето на 
неговите сфаќања и ставови за суш- 
тин ата на тоа прашање и за па- 
тиштата за неговото најправилно ре- 
шавање, како и неговиот придонес 
за доследното применување на 
принципот за рамноправноста на си
те народи и национални малцинства
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во Југославија во времето на изгра- 
дувањето на новата народна власт во 
текот на НОВ и HP и некой дру- 
ги прашања поврзани со гореспоме- 
натото , беа разработени и изнесени 
во следниве реферати·. Допринос 
Моше Пијаде решавању национал- 
ног питања у Југославији, др Коча 
Јончиќ; Моша Пијаде за афирмаци- 
ју маке дон ске националне индивиду- 
алности, академик Михаиле Апостол- 
ски; Социјалистички покрет и нацио- 
нални односи у Боши и Херцегови
ни у радовима Моше Пијаде, др Ен- 
вер Реџиќ; Гледање Моше Пијаде на 
национално питање у Боши и Херце- 
говини, Касим Суљевиќ; Моша Пија- 
де као сгвараоц темеља нашег са- 
моуправног права и борац за једна- 
коправност Рома, др Ванек Шифтар.

Сликарската и публицистичко-но- 
винарската активност на Моша Пи- 
јаде беше осветлена делумно во ре- 
фератите : Моша Пијаде аутор сати- 
ричне песме Мартовска револуција, 
Франце Филипич; Моша Пијаде са
тир ичар и хумориста, Драгица Чола- 
ковиќ; Моша Пијаде сликар, Вера 
Ристиќ; Мошино схватање ангажова- 
ног новинарства, др Здравко Леко- 
Biđć.

Сепак најголем број реферати беа 
посветени на дејноста на Моша Пи- 
јаде во време на НОБ и Социјалис- 
тичката револуција, а посебно на не- 

говата улога во изготвувањето на 
законските акти врз кои се созда- 
ваа и работеа првите органи на на- 
родната власт. Револуцијата му ja до- 
вери задачата да биде еден од први
те наши законодавци, а таков остана 
и по завршувањето на НОБ во вре
ме на изградбата на нашето соција-

листичко општество. Тоа беа рефс 
ратите на: др Душко Живковиќ, Mo 
ша Пијаде и Фочански прописи; др 
Гуро Вујевиќ, Моша Пијаде у Црној 
Гори 1941—1942 године; Слободан 
Милошевич, Делатност Моше Пијаде 
на организации Партизанске позади- 
не на слободној територији са ce- 
диштем y Фочи; др Зоран Лакиќ 
Фочански прописи и Февруарско 
упутство Главног НОО за Лрну Го
ру и Боку 1942 године о организа
ции народне власти; др јован Бо- 
јовиќ, Моша Пијаде на Жабљаку 
1942 године; Јово Михаљевиќ, Моша 
Пијаде и одлуке АВНОЈ-а; Михаел 
Соболевски, Моша Пијаде и изград- 
ња народне власти у Хрватској; ака
демик Јован Горѓевиќ, Моша Пијаде 
градитељ скупштинског система и за
кон о дав ства; Евгени Димитров, До
принос Моше Пијаде у изградњи Ју- 
гословенске федерације; Слободан 
Нешовиќ, Моша Пијаде и јавност 
скупштинског рада; мр Борис Бук
ли јаш, Моша Пијаде и закон о 
НОО (1946); и рефератот поднесен 
од д-р Лео Гершковиќ.

Мошне разновидна и богата беше 
дејноста на Моша Пијаде по успеш
но завршената НОБ и Социјалистич- 
ката револуција. Cè до неговата 
смрт тој и остана верен на Револу- 
цијата, беше непоколеблив бранител 
на нејзината автентичност и на па- 
тот што го избраа КПЈ и народите 
на Југославија за изградба на соци- 
[јалистичкото општество кај нас. Во 
(следните неколку реферати беа оп- 
фатени само аспекти од неговата 
дејност во овој период: Политичка 
мисао Моше Пијаде, др Душан Би- 
Данџиќ; Моша Пијаде о односима у
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послератном свету, са посебним освр- 
том на Париску мировну конферен- 
Цију, др Смиља Аврамов; Неки ас
пекта дјелатности Моше Пијаде у 
току сукоба КПЈ са Инфорбироом, 
др Радован Радоњиќ; Народим фронт 
у време Информбироа и Моша Пи- 
јаде, Бранислав Илиќ.

Рефератот на академикот Душан 
Недељковиќ, Моша Пијаде маркси
ста на делу, беше посветен на це
ло купи ата дејност на Моша Пијаде 
како доследен прирвзаник и пропа-

гатор на марксистичко-ленинистич- 
кото учење, преведувач на делата на 
класиците на марксизмот и на дру- 
ги прашања поврзани со оваа иего
ва активност.

Дискусијата што се водеше по 
ислушаните реферата претпладне и 
попладне исто така беше мошне ин
тересна и придонесе за подобро рас- 
ветлување на некой момента од жи- 
вотот и дејноста на Моша Пијаде.

М-р Даринка ПАЧЕМСКА
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