
во зависност од обезбедувањето 
на преведувач.

По 11 — дневниот престој во 
Скоп je советските студентп во 
придружба на предавачот м-р Ста- 
нко Станковски, заминаа за Ох
рид каде што им беа одржани 
предавања за споменидите на 
архитектурата во Охрид, потоа 
за археолошките спомениди и дру- 
гите знаменитости и културно- 
историски споменици во Охрид 
и неговата околина.

На 2 октомври, но врќањето 
од Охрид, гостите од СССР зами
наа од Скоп je  за Дубровник пак 
Во придружба на предавачот м-р

Станко Станковски. Таму тие беа 
заиознати со историјатот за пос- 
танокот и развојот на градот Ду
бровник и ги посети ja  музеите и 
АР утите културно-историски спо
меници на градот.

Од Дубровник групата замина 
за Белград на 5 октомври 1977 
година. Во главниот град на Ју- 
гославија тие останаа до 9 октом
ври. Притоа го посети ja  Универ- 
зитетот во Белград каде шго 
ислушаа некой предавања и ги 
разгледаа културните установи и 
културно-историските споменици 
во градот.

М-р Кочо СИДОВСКИ

ЗА ИЗЛОЖБАТА „НИКОЛА КАРЕВ И НЕГОВОТО BPEME“

Годинава се навршуваа; 100 
годный од раѓањето на македон- 
скиот социјалист и революционер 
Никола Карев (1877 — 1905). и<> 
тој повод, во нашата Република 
беа одржани повеќе одбележу- 
вања, мету кои и изложба!а v4a 
тема „Никола Карев и неговото 
време" во организација на Ис-' 
торискиот музеј на Македонија 
од Скопје и Републичкиот одОор 
при ССРНМ. Изложбата беше на 
свечен начин отворена во просто- 
риите на музејскиот комплекс на 
„Музеите на Македонија“ во Скоп- 
je на 10. XL 1977 година во при- 
суство на највисоките политич- 
ки раководители, културните и 
на друга работницы од Републи- 
ката.

Изложбата опфаќа животот и 
делото на Никола Карев како и 
настаните во неговото време и 
потоа, преку презентирање на му
зе јски експонати: фотографии, 
документы, предмета и друг визу- 
елен материјал.

Најпрвин поместуваме некои 
од тезите на музеолошката кон- 
цепција, и тоа по пашите:

— Уводниот текст за Никола 
Карев и за генерацијата на која 
и прилагал и тој;

— Портретот на Никола Карев 
со мислата „ . . .  Да не чекаме 
слобода ниту од Грците, нигу од 
Бугарите, а самите ние Маке» 
донците да се бориме за наша 
Македонија. . “

— Карта на Македонија со ге- 
ографско-етничките границы во 
почетокот на XIX век;

— Турскиот терор во Маке- 
донија кон средината на XIX 
век. Семејството Каревци поба- 
рало спас со бегство од с. Сел- 
це во Крушево. Школувањето на 
Никола Карев и родната куќа 
во Крупшво;

— Заминувањето на Никола 
Карев на печалба во Софи ja. Ста- 
нал член на Македонската соци- 
јалистичка трупа на Басил Гла-
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винов. Печатот и портрета на 
ыеколку македонски социјалисти;

— Враќањето на Никола Ка
рев во Македонија, во родното 
Крушево. Во Битола го доофор
мил образованието и станал учи- 
тел. Одржувањето на Првата со- 
цијалистичка конференција (3. 
VI. 1900) во месноета „Житошки- 
от синор“;

— Развивајќи широка соција- 
листичка иропагандна дејност, во 
Битола, Никола Карев влегол во 
редовите на Бнатрешната револу- 
циоыерна организација. Станал 
учител во с. Горыо Дивјаци (±νμγ- 
шевско). Бостанички чети на jd h -  

толскиот револуционерен округ;
— Во 1902 година во с. Ра- 

китници ( Демирхисарско) во оор- 
оата против турскиот аскер за- 
гинал македонскиот социјалис с 

и револуционер Беле Марков;
— Y честного на Никола Карев 

на Смилевскиот конгрее низ го
дина. неговото противставуватье 
против предвремено и нагурени 
од врховистите, востание. иего
вою  пот чину вање на решение™ 
на мнозинството. иодготвување 
за востание во крушевскиот ре- 
он. Решение на Смилевскиот кои- 
грес;
— Повик на штабот на Илинден- 
ското востание. Предмета пред 
кои востаниците полагале заклег- 
ва;

— Обиколување на крушево 
ките села во кои Никола Карев 
го повикувал населението на под
готовки за престојното востание. 
Месноета „Биринска корија“, со- 
бирното место на востаниците и 
портрета на ыеколку први воста- 
ыици;

— Востанички чети на кру- 
шевски револуционерен реон;

— Повик на Штабот на Горс- 
кото началство на Крушевскиот 
регион за дигање на востание.
Востанички штаб во Крушево 

1903. Крушевски војводи;
— Никола Карев на чело на 

востанието во Крушевскиот ре
волуционерен реон. Ослободува- 
ње на Крушево. Прогласувањето 
на Крушевската република. Об- 
разување на привремен извршсп 
совет од шест члена;

— Текст на Крушевскиот ма
нифест;

— Напад на турската вој ска 
на Бахтијар паша и на башибо- 
зуците на Крушевската републи
ка. Борби меѓу востаниците и тур- 
ските војски. Заземање на Кру
шево од страна на турските вој- 
ски. Сурови и безмилосни репре- 
салии на турските војски врз 

населението на Крушево и око
ли]'ата;

— Заминувањето на Никола Ка
рев, најпрвин за с. Горно Дивја- 
ци, а потоа во Белград и во Со
фи]'а. Загинувањето на Никола 
Карев на 27 април 1905 година 
кај село Рајчани (Кочанско);

— Одгласот на Илинденското 
востание и на Крушевската ре
публика во светот и кај југосло- 
венските народи и во извештаи- 
те на странските конзули од Ма- 
кедонија;

— Продолжување на борбата 
на македонскиот народ по заду- 
шувањето на Илинденското воста
ние 1903 година за своето нацио- 
нално, социјално и економско 
ослободување. Настојување на 
буржуаските влади на Бугарија, 
Србија и Грција да го денацио- 
нализираат македонскиот народ;
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— Доаѓањето на другарот Ти
то на чело на КПЈ во 1937 годи
на. Успехот на партиските орга
низации во Македонија во орга- 
низирањето на првомај ските и 
илинденските демонстрации во 
сите градови на Македонија. 
Прослава на Илинден во времето 
на Шпанската војна, организи- 
рана од страна на македонци 
— учесниците во војната;

— Илинденски традиции во вре
мето на Пародноослободителната 
борба и народната револуција. 
Формите преку кои било одбе- 
лежувано и прославувано нацио- 
налноослободителното движење во 
НОВ во Македонија.

— Во знак на пиететот на Или- 
нден и на Крушевската републи
ка во социјалистичката самоупра
вна Македонија. Изградени сгю- 
меници, ликовни творби, училиш- 
та и улици што носат имиња на 
познати дејци и др.;

— Од посетата на Претседате- 
лот на Републиката Јосип Броз 
Тито во Крушево на 3 август 
1969 година. Фотографии на Кру
шево што Тито ги снимил и са- 
миот ги изработил;

— Претседателот Тито им ода- 
ва почит на хероите на Илинден 
и на Крушевската република пред 
споменикот на Никола Карев во 
Крушево. Изјавата на другарот 
Тито: „Во својата национална, 
социј алистичка и демократска ре- 
волу щх ja, со Илинденското вос- 
тание и со прогласувањето на 
Крушевската република, дојде до 
израз решеноста на македонскиот 
народ, без оглед на огромните 
пречки, да се избори за нацио
нална самостојност и, како сло- 
боден народ, да соработува врз 
основите на рамноправноста со 
сиге балкански и други народи".

Во слободниот простор, во τρ ιί 
витрини излолсени се оригиналки 
предмети од времето на Крушев
ската република, неколку пред
мети што мл/ припаѓале на Нико
ла Карев, како и дел на објаве- 
ните прилози во македонската 
историографија врзани за негово- 
то дело и за настаните од тоа 
време.

На излолсбата посетителот има 
молсност да го< види и реконстру- 
ираното легендарно црешево тохт- 
че, неколку уметнички творби на 
тема Илинден, како и зголемена- 
та уметничка творба „Мечкин 
камен" изработена од ликовниот 
уметник Борко Лазески. Сето ова 
остава пријатен впечаток на по- 
сетителите и претставува свое- 
видно дополнине на музеј ската 
експозиција.

Изложбата „Никола Карев и 
неговото време" претставува не 
само прилог кон одбележувањето 
на јубилејот, туку прекл/ неа се 
пренесуваат духовните вредности 
на материјали за една историска 
личност и за настаните од ис- 
торијата на македонскиот народ.

Замислата на организаторот е 
излолсбата да гостл/ва во повеќе 
места во Републиката, а потоа 
да биде остапена на подолго вре
ме на градот Крушево.

Денес, изложбата „Никола Ка
рев и неговото време", добива 
уште повеќе своја полна вред- 
ност, гютврда и афирмација во 
оваа јубилејна година на 40 го- 
дишнината од доаѓањето на дру
гарот Тито на чело на КП на Ту- 
гославија и неговиот 85-ти роден- 
ден.

Г. МИЉКОВИЈС
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