
ормани за сместување на списа- 
нието и на неговата архива. Крај- 
но е време да се реши и ова 
прашање.

Го информираме ова собрание 
дека новоизбраниот член на Ре- 
дакцијата д-р Вера Вангели ќе 
отсуствува подолго време и ќе 
треба наместо неа да се избере 
друг член што се занимава со 
научна работа од об ласта на нај- 
новата историја. Освен тоа на 
одговорниот урединк на д-р Крсте 
Битоски и на секретарот на Ре- 
дакцијата им истечува мандат по 
два пати, па ќе треба на нивно 
место да се изберат нови членови 
на Редакцијата.

И на крајот чувствувам при- 
јатна должност да им се заблаго- 
дарам на соработниците од сите 
видови дејност околу изготвува- 
њето на ова списание, со желба 
да не изостане нивното ангажира- 
ње и во иднина. Им се заблагода- 
рувам и на членовите на Редак
ции ата и на секретарот со кои 
имав полна соработка околу изда- 
авььето на списанието.

Be молам да го примите овој 
Извештај и да нё разрешите од 
должноста.

За Редакцијата на 
списанието „Историја“

Александар АПОСТОЛОВ

НАУЧЕН СОБИР
за „Местото на Илиыденското востание и Крушевската република во
борбата на македонскиот народ за национално и социјалио ослободување“

Во организација на Советот 
„Десет дена Крушевска републи
ка“, Научно-културни средби, на 
3, 4 и 5 август 1978 година во прос- 
ториите на хоте л от „Монтана“ во 
Крушево се одржа научен собир 
на тема „МЕСТОТО НА ИЛИН- 
ДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ И КРУ
ШЕВСКАТА РЕПУБЛИКА ВО 
БОРБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОД ЗА НАЦИОНАЛНО И СО- 
ЦИ ЈАЛ НО ОСЛ ОБОДУВ АЊЕ“.
Симпозиумот беше одбележан под 
покровителство на Претседателот 
на Републиката Јосип Броз Тито, 
а по повод 75-годишнината од 
Илинденското востание и прогла- 
сувањето на Крушевската репуб
лика.

Научнио тсобир го отвори чле- 
нот на Претседателството на ЦК 
СКМ Душко Поповски, кој воед- 
но е и претседател на Советот

„Десет дена Крушевска републи
ка“. Во својот поздравей говор 
Душко Поповски меѓу другото 
ги поздрави претседателот на Из- 
вршниот совет на Собранието на 
СРМ Благој Попов, претседателот 
на МАНУ академикот Михаиле 
Апостолски, ректорот на Скопски- 
от универзитет „Кирил и Мето- 
диј“ проф. д-р Бранко Трпеновски, 
потпрестедателот на Сојузната 
конференција на ССРНЈ Ристо 
Цунов, членот на Претседателство
то на ЦК СКМ Кочо Битолјану 
и други гости и учесници на сим
позиумот од социјалистичките ре
публики и покраини, и од стран- 
ство.

Од името на градот домаќин 
присутните гости и учесници на 
научниот собир ги поздрави прет
седателот на Собранието на оп-
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штината Крушево — Лазо Динев
ски, Претседателот на MAHY акад. 
Михаило Апостолски, ректорот на 
Скопскиот универзитет „Кирил и 
Методиј“ проф. д-р Бранко Трпе- 
новски, претседателот на Сојузот 
на историското друштво на СР 
Црна Гора м-р Миомир Дашиќ, 
директорот на Институтот за ис
торика од Краков (Полска) проф. 
д-р Јозеф Бушко и други. На кра- 
јот симпозиумот го поздравија 
гостите од Република Франција 
Антонин Снејдарек, професор на 
Сорбона и др. Јосип Моњац, про
фесор на колежот Станислас во 
Париз. Mery другото, гостите од 
Париз го истакнаа големиот инте
рес во Франција за Илинденско- 
то востание и Крушевската ре
публика во времето кога тие се 
одиграле а и потоа.

Претседателот на Одборот за 
организација на симпозиумот 
проф. д-р Александар Христов му 
даде збор на Душко Поповски кој 
поднесе уводен реферат на науч- 
ниот собир на тема: Местото и 
улогата на Илинденското воста
ние и Крушевската република во 
борбата на македонскиот народ 
за национално и социјално осло- 
бодување. Во својот реферат По
повски се осврна на местото и 
зиачењето на Илинденското воста
ние и Крушевската република во 
историјата на македонскиот народ 
до моментот на нивното појавува- 
ње на историската сцена до дене- 
шен ден. Поповски ги изложи 
развојните етапи на македонското 
националноослободително движе- 
ње, осврнувајќи се притоа посебно 
за Илинденското востание и Кру
шевската република како најви- 
сок дострел во долготрајната бор- 
ба за национална самобитност.

Авторот укажа на одделните зна- 
чајни моменти од историјата на 
македонскиот народ, кога се пра- 
веле обиди за правилно решава- 
ње на македонското прашаьье, 
нивното право за самоопределува- 
ње, потоа негирањето на соседна 
Бугарија на постоењето на маке
донскиот народ или непризнава- 
њето правата на Македонците во 
Пиринска Македонија и друго.

Работата на симпозиумот по
тоа продолжи по секции во попла- 
дневните часови и идните два 
дена.

Основната интенција на секци- 
јата А беше да се прикажат од
делните настани и моменти од ис- 
торијата на македонскиот народ 
во неговата борба за национално 
и социјално ослободување во пе- 
риодот пред Илинден, за време 
на Илинденското востание и пос
ле крваво задушеното востание. 
Тука, пред сè, мислам на рефе- 
ратите кои третираа одделни ас
пекта на политичко-социј алните и 
ошптествено-економските односи 
во периодот на Илинденското 
востание. Во таа смисла кратки 
резимеа на своите реферата под- 
несоа: д-р Иван Катарциев, Место- 
го на Илинденското востание во 
развојот на национално-револу- 
ционерното движење на македон
скиот народ за ослободување; д-р 
Орде Иваноски, Бугарската пред- 
информбировска историографија 
за Илинденското востание; д-р 
Глигор Тодоровски, Францу ски 
документа за Илинденското вос
тание; д-р Крсте Битоски, Ставот 
на Кралството Грција кон Маке
донка и кон Македонската рево- 
луционарна организациj а (1893— 
1903) година; акад. ХЬубен Лапе, 
Учеството на поетот — револуци-
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онер Арсениј Јовков во Илинден- 
ското востание во Охридско-Де- 
барскиот крај; м-р Александар 
Трајановски, Егзархијата и Илин- 
денското востание; Атанас Близ- 
наков, Костурско во Илинденско- 
то востание; Слободан Мурџев, 
Востанички акции во Гевгелиско 
за време на Илинденското воста
ние, д-р Ристо Поплазаров; Иска- 
жување на раководители на бугар- 
ското комунистичко движење за 
бугарската политика спрема Маке
донка и Илинденското востание; 
д-р Боро Мокров, Борба за идеја 
и политичка чистота на македон
скиот народ преку весниците на 
ВМОРО; д-р Слазко Димевски, 1е- 
зи за истражување на отнтестве- 
ната мисла и нејзиното значење 
за македонското национално би- 
тие; Тодор Симовски, Илинден
ското востание во Гуменџиска 
околија и Југослав Миновски; За 
некой елементи на идејно-поли- 
тичкото изградување и борбеното 
обучување на народните маси за 
востанието.

Една друга трупа на автори 
ги обработија прашањата сврзани 
со обидите за создавање на др- 
жавно-правни облици во Македо- 
нија за време на Илинденското 
востание. Од тој аспект кратки 
експозеа од своите реферати под- 
несоа: проф. д-р Александар Хрис
тов, Илинденското востание во 
државно-правната историја на 
македонскиот народ; проф. д-р  ̂
Стеван Габер, Револуционерно- * 
идејните карактеристики на воо Ь  
танието од 1903 година; проф. д-рЩ 
Панта Марина, Правосудството во ~ 
Илинденското востание; д-р Владо 
Картов, Востаничката нормативна 
дејност за време на Илинденско
то востание; проф. д-р Миле Ха-

џивасилев, Социјалната политика 
на македонското национално-осло- 
бодително движенье спроти и за 
време на Илинденското востание; 
м-р Владо Камбовски, Изградбата 
на новото револуционерно кривич- 
но право во илинденскиот период 
од борбата на македонскиот на
род за национално и социјално 
ослободување; проф. д-р Торги 
Ганзовски, Економската политика 
на Внатрешната македонска рево- 
луционерна организација пред и 
по Илинденското востание; м-р 
Кики Мангова, Самофинансирање- 
то на Организации ата; м-р Владо 
Поповски, Типот на социјално-по- 
литичката организации а на Кру- 
шевската република; Јордан Спа- 
совски, Идејните и теоретски ос- 
нови на самозаштитата на маке
донското револуционерно движе
ние во илинденскиот период; Но- 
вица Велјановски, За некой ка
рактеристики и сличности за регу- 
лирање на правно-нормативните 
документа од илинденскиот пе
риод со документите од НОВ 
1941—1945 година; и Симеон Цве- 
тановски, Правосудните компетен
ции на Битолскиот окружен коми
тет на ТМОРО 1900—1903 година.

Третата трупа на научни ра- 
ботници во своите реферати ги 
третираа меѓународно - правните 
аспекти на Илинденското воста- 

г ние. Овде, пред cè, се мисли на 
разните дилпоматски аспекти на 

у-големите сили кон Македонија и 
I македонското прашање, покон- 

^|кретно во случајот, интересот на 
ЭЕ'европските држави за Македони- 

ја во времето на подигнување 
на македонскиот народ на воста
ние од 1903 година. Во оваа трупа 
зедоа збор: м-р Михајло Мйно- 
ски, Ставот на Австро-Унгариј а
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спрема Македонското национално 
ослободително движење во пред- 
илинденскиот период (1893—1903) 
година; м-р Кочо Сидовски, Ста- 
вот на Италија спрема македон
ското прашање во годините не- 
посредно пред избувнувањето на 
Илинденското востание во 1903 го
дина; Елица Горгиевска, Илинден
ското востание низ извештаите 
на италијанските конзули и ми- 
сионери во Македонија; д-р Кли
мент Џамбазовски, Српската јав- 
ност за македонското национално 
прашање во времето на Илинден 
и проф. д-р Јосеф Бушко, Полско- 
то прашање во времето на Илин
денското востание и Крушевската 
република.

Една помала трупа на учесници 
на симпозиумот ги обработуваа 
воено-стратегиските аспекта на 
востанието и тоа: доп. член д-р 
Маыол Пандевски, Политичките 
цели и воената стратегија на И- 
линденското востание; Петар Пе- 
пељуговски — генерал потполков- 
ник на ЈНА; Некой карактеристи- 
ки во создавањето и развојот на 
вооружените сили на македонско
то национално-револуционерно двв 
жење; Тошо Атанасовски — гене
рал мајор на ЈНА; Воената орга- 
низација и вооружените форма
ции во рамките на Внатрешната 
македонско-одринска револуцио- 
нерна организација; и Аэубомир 
Герасимов; Осврт врз туреките во- 
ени сили ангажирани да се спро- 
тивстават на Илинденското вос
тание.

Haj многу реферата беа поднс- 
сени во тематското подрачје свр- 
зано со одразот или одгласот на 
Илинденското востание и Крушев
ската република врз уметноста,

литературата и културата вооп- 
што. За таа цел беше формирана 
посебна секција Б каде што крат
ки резимеа на своите реферата 
поднесоа: д-р Блаже Ристовски, 
Питу Гули во македонската рево- 
луционерна народна песна; д-р Бо- 
ро Мокров, Печатот на југословен- 
ските народи за Илинденското во- 
стание; д-р Владо Ивановски, Кру
шевската република и Иародноос- 
лободителната борба во Македо- 
нија 1941—1945 година; д-р Ники
фор Робовски, Некой одгласи на 
Илинден во тогашниот чешки пе- 
чат; Наум Аимовски, Традициите 
на Илинден одразени во НОБ 
1941—1944 година во Прилеп и
Прилепско; м-р Воислав Јаќоски, 
Илинденските наста во спомените 
на еден современик и учесник; 
проф. д-р Гане Тодоровски, Илин- 
денската тема и литературата; До
не Пановски, Револуционерната по- 
езија и политичките погледи на 
Атанас Разделов; Даринка Петров- 
ска, Одразот на Илинденското во
стание и Крушевската република 
во битолскиот печат од 1944 годи
на; Благо ja Цветковски, Дидактич- 
ка опсервација на Крушевскиот 
манифест; м-р Тодорка Шапкалис- 
ка, Јазикот во Крушевскиот мани
фест ; Танас Вражиновски, Илин- 
денскиот прозен револуционерен 
фолклор; д-р Лазо Каровски, Из- 
разната фрактура на народната 
македонска револуционерна песна 
за илинденскиот период; Сава Јан- 
ковици, Одгласот на Илинденско
то востание во Скандинавските 
земји, посебно во шведскиот пе
чат; м-р Миомир Дашиќ, Црна Го
ра и нејзииото мнение спрема ма
кедонското прашање од крајот на 
XIX век и Илинденското востание
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од  1903 година; Л идија Симовска., 
Одразот на И линденското воета- 
ние во м акедонскиот револуционе- 
рен печат во Е гејска М акедонија  
од 1942— 1949 година; д-р А имитаР 
Бошков, Вапцаров — поет на И- 
линден; Ѓорѓи Миљковиќ, Роман- 
скиот весник „Вистина“ за  Круш е- 
во и К руш евската република во  
времето на Илинден; М устафа Ка- 
рахасан, И линденското востание 
во турската историографија; Вик
т о р у  а Пети, Странскиот печат за  
Круш евската република; Ѓорѓе Ва- 
силевиќ, Одгласот на Илииденско- 
то востание во српскиот работнич
ки печат од  1903 година; Благо ja  
Стоичовски, Одгласот на И линден
ското востание во дел  од  британ- 
скиот печат; Симо М ладеновски, 
Питу Гули — хероика и епопеја; 
Милан Стојковски, И линденските 
традиции во НОВ во П рилеп и  
Прилепско; Н евенка Богоевиќ, Цр- 
ногорскиот печат за  И линденско
то востание и ситуацијата во Ма
к е д о н к а  о д  1903 година; Годе Сте- 
фановски, И линден 1903 — инспи- 
ративна тема на наш ите совреме- 
ни м акедонски романсиери; и Пе- 
цо Србиновски, И линден во дела- 
та на Т оде Ивановски.

Како ш то се согледува на трк- 
дневниот научен собир во Круше- 
во беа поднесени повеќе реф ерати  
во коиш то се  третираа одделни  
гтрашања од  борбата на м акедон
скиот народ за  национално и  со- 
цијално ослободувањ е во пред- 
илинденскиот период, за  време на 
И линденското востание и  прогла- 
сувањ ето на К руш евската републи
ка и потоа. О дделни аспекта од  
И линденското востание и  К руш ев
ската република беа  обработува- 
ни и презентирани од  позната ис-

торичари, правници, политиколози, 
политичари, историчари на умет- 
носта, социолози, филозофи, линг
виста, фолклористи и друга кул- 
турно-просветни работници о д  на- 
ш ата зем ја и  странство.

Н а крајот ако сакаме да ги су- 
мираме резултатите од работала  
на симпозиумот ќе го констатира- 
ме следното:

Н а научниот собир беа  подне
сени вкупно 64 реф ерати во кои
ш то се третираа најразновиднн  
аспекта од  историјата на м акедон
скиот народ непосредно поврзани  
со  И линденското востание и К ру
ш евската република. Во рефера- 
тите и богатите и мош не конструк- 
тивни дискусии, во коиш то зедоа  
збор  40 дискутанта, беа поставе- 
ни бројни  праш ањ а во врска со  
И линденското востание и К руш ев
ската република. Од таквите ак- 
центирани праш ањ а и дискусии ќе  
се обидем е да  изнесем е дел од  
пив. Така се  потенцира прашање- 
то за карактерот7 местото и зна- 
чењ то на И линденското востание  
во историјата на македонскиот на
род. Притоа се рече дека И линден
ското востание е делО| на м акедон
скиот народ кој успеал да  ги вклу- 
чи во движ ењ ето и да  ги крене на  
в ооруж ен о востание најш ироките  
народни м аси во М акедонија. Зна- 
чи тоа е масовно, организирано, 
антиимпери ј алистичко, антихеге- 
моничко и антиколонијално воста- 
ние на м акедонскиот народ за  не- 
гово национално и социјално осло- 
бодувањ е. Илинденското востание 
е законом ерна етапа во развојот  
на м акедонското национално осло- 
бодително движ ењ е, се  рече пока- 
таму во дискусиите.

Во реф ератите и дискусиите о- 
собено се  подвлекоа прашањата
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сврзани со воено-политичката 
стратегија на востанието, сојузни- 
ш твото во него, меѓународните од- 
носи во 1903 година, т.е. дипломат- 
ските аспекта на големите сили 
спрема М акедонија пред и  по по- 
дигнувањ ето на македонскиот н а
род  на востание. Во одделни рефе- 
рати и дискусии се  истакнаа сел- 
ските белези  на востанието, потоа  
учеството на м акедоиските соци- 
јалисти во него и друго. И нтерес  
предизвикаа дискусиите околу  
праш ањ ето дали Австро-Унгарија 
ja  во М акедонија, присвојувањ е- 
то на И линденското востание од  
некой а н т и м а р к си ст ск и  историо· 
имала нам ера да  изврш и анекси- 
графии, преговорите и обидите на 
отворањ е на задгранични прет- 
ставниш тва на М акедонската ре- 
волуционерна организација и дру
го. М ош не дискутабилни беа  пра- 
ш ањ ата околу именувањ ето на чи- 
нот — република и  востание: Кру- 
ш евска република или К руш евска  
социјалистичка република, Илин- 
денско востание или И линденека

револуција, при ш то се рече дека  
И линденската револуција е  посло- 
ж е н  процес и  подолготраен, кој 
траел долго време, а И линденското  
востание е  дел  од  таа револуција. 
За поголем дел  од  овие прашања, 
ставови и  согледувањ а, беа даде- 

ни соодветни одговори со  нови соз- 
нанија на македонската историо- 
графија, а  градени врз основа на  
на ј нови архивски истраж увањ а. 
Д руг дел  пак од  праш ањ ата и  
проблемите ќе го побараат своето  
вистинско историско доточнувањ е  
на идните понатамош ни продлабо- 
чени проучувањ а. Впрочем, изгра- 
дените ставови во идните научни  
собири за  оваа проблематика, а  
организирани од  Советот „Десет  
дена К руш евска република“, кои  

прераснуваат во традиционални, ќе  
дадат нови соодветни согледува- 
ња и доточнувањ а за  одделни пра- 
ш ањ а и настани сврзани со Илин
денското востание и  К руш евската  
република.

А лександар ТРАЈАНОВСКИ

ОСВРТ НА ТРНЕСЕТГОДИШ НАТА АКТИВНОСТ НА ИНСТИТУТОТ 
ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА — Скопје

Н а 22 јули 1978 година се навр- 
ш ија три децении од  постоењ ето и  
плодната научно-истражувачка  
дејност на И нститутот за  нацио- 
нална историја на CP М акедонија. 
Во овој триесетгодиш ен период од  
неговото основањ е, не толку долг 
временски интервал, оваа репуб
личка научна институција израсна  
и се потврди во зем јата и  во све- 
тот како ценета научна организа- 
ција, ко ja  ja  започна својата р а 
бота со скромии кадровски, прос- 
торни и други услови.

Cè до  победата на наш ата Со- 
цијалистичка револуција не посто- 
ej а реални услови за  објективно  
научно проучувањ е на историско- 
то минато на м акедонскиот народ  
и народностите ш то ж ивеат во  
М акедонија. М акедонската нацио- 
нална самобитност и историја беа  
фалсификувани, искривувани, па  
и присвојувани од  балканските хе- 
гемонистички бурж оазии . Имено, 
балканските бур ж оаск и  историо
графии го проучуваа минатото на 
македонскиот народ ненаучно и

278


