
HOB, историјата ќе се збогати  
со голем број факты за нови на
учны сознанија, со нови примеры  
за НОВ од  Струмица и Струмич- 
ко.

Учесниците на научниот со- 
бир, во попладневните часови на 
15 мај изведоа посета на Спомен 
-домот на народниот херој Благе ј 
Јанков — М учето и на манасти- 
рите Св. Л еонтое во с. В одоча и 
св. Богородица во с. Вељуса.

Симпозиумот Струмица и 
Струмичко во НОВ даде драго- 
цена помош  и во голема мера ке  
овозм ож и во оваа релевантна о б 
лает да се втемелат и откријат  
нови сознанија и суш тини ш то  
ќе послуж ат за  марксистичко,

комплетен приказ на историско- 
то и револуционерното битие на 
овој крај, како дел од  неделиви- 
те револуционерни текови на  
НОД на чие чело стоеш е неком- 
промисната и борбена КПЈ со  
другарот Тито.

Н а крајот слободно м ож ем е  
да оцениме дека овој научен со- 
бир, со оглед на резултатите ш то 
ги даде, претставува нов прилог 
кон историјата на македонскиот  
народ, голем придонее за расвет- 
лувањ е на знача ј ни настани, 
долж ност кон новите генерации  
за да м ож ат да  научат многу ис- 
ториски вистини.

Н ада JYPYKOBA

СТО ГОДИНИ ОД КРЕСНЕНСКО-РАЗЛОШКОТО ВОСТАНИЕ 
ВО МАКЕДОНША (1878—1978)

М акедонската академија на 
пауките и уметностите, по повод  
стогодиш нината од Кресненско- 
разлош кото востание во М аке до - 
нија, од  2. до  4. октомври 1978 
година во Берово одр ж а научен  
собир на тема: „Сто години од  
К ресненско-разлош кото востание  
во М акедонија 1878— 1879“. Н а сим
позиумот покрај бројните учес- 
ници од наш ата република и од  
другите југословенски републи
ки, учествуваа и научни работ
ницы од  П олска и Ш ведска.

Научниот собир, во присуство  
на голем број јавни, научни и 
културни работницы од Републи- 
ката ïï од  градот домаќин, го от
вори претседателот на Републич- 
киот одбор за  одбележ увањ е на 
јубилејот и претседател на орга-

низациониот одбор на си^мпозиу- 
мот, акад. Михаило Апостолски.

Од името на градот домаќин  
учесниците на научниот собир ги 
поздрави претседателот на Оп- 
ш тинското собрание на Берово, 
Бранко Ш умански, а од  името на  
И зврш ниот совет на М акедони- 
ја.. проф. Анатоли Дамјановски, 
републички секретар за образова
ние и наука, кој го подвлече зна- 
чеиието на симпозиумот за  унапре- 
дувањ ето на историската наука. 
Од името на Yнивезритет „Кирил 
и М етодиј“, собирот го поздрави, 
ректорот, проф. д-р Бранко Трпе- 
новски. Во својот поздравей говор 
до учесниците, проф. д-р Х енрик  
Батовски од  П олска ги пренесе  
поздравите од  полските истори- 
чари, подвлекувајќи дека полски
те научници се интересираат за
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македонската наука и за  истори- 
јата на м акедонскиот народ, во 
чија борба во минатото гледаат 
голема сличност со борбата на  
полскиот народ. Собирот исто т а 
ка го поздравија и  м у пож елаа  
плодна работа и  д-р Сава Јанко- 
вич од  Ш ведска, д-р Петар Мило- 
савлевиќ од  Белград, проф. д-р 
Бранислав Вранеш евиќ од  Нови  
Сад, м-р М иомир Д аш иќ од  Ти
тоград, и претставникот на Ма
кедонската православна црква, 
неговото високо правосвеш тенст- 
во, митрополитотот Дебарско-ки- 
чевски г. Ангелариј.

Осврнувајќи се  на значението  
на овој научен собир, акад. Ми- 
хаило Апостолски ги одбел еж а  
главните пунктови ш то се од  на
учен интерес, а посебно интере- 
сот на царска Руси ja  и Австро- 
унгарија кон М акедонија и кон  
овие балкански простори, место- 
то и улогата на бурж оази јата  на  
соседните балкански народи и 
нивното меш ањ е во ослободител- 
ната борба  на м акедонскиот на
род, како и  одгласот на воста- 
нието во Европа и во светот, 
причините ш то довеле до избув- 
нувањ ето на ова востание, после- 
диците од неговото задуш увањ е  
и сл.

Н а симпозиумот со свои р е
ф ерата и  соопш тенија настапија  
вкупно 40 учесници.

Основниот реф ерат на овој 
симпозиум го поднесе д-р Манол 
П андевски, доп. член на MAHY  
на тема: „Кресненското востание 
во М акедонија од  1878— 1879 г о 
дина (Претпоставки, надвореш ни  
влијанија, тек, карактер). Проф. 
д-р Гане Т одоровски говореш е за  
„Состојбата во Серската облает

во време на Руско-турската вој- 
на (1877— 1878) според извешта- 
ите на Јован Гологанов, проф. д-р 
Х енрик Батовски о д  П олска под- 
иесе реф ерат на тема „Дипломат- 
ските активности на Балканог 
1878— 1879“, Ѓорѓе Васиљевиќ од  
Белград зборуваш е за  „Неколку  
^алеш евски револуционери во 
Србија и  нивното учество во 
К ресненското востание“, а д-р 
Владо Картов ja  презентира „Во- 
станичката нормативно-правна и 
су дека дејност за  врем е на К рес
ненското востание“. Академикот  
Љ убеи Лапе говореш е за  „Олов- 
ниот печат на К ресненското вос
тание“, на кој стой името „Маке- 
донско востание 1878, печат, на- 
чалник ш таба“, ш то претставува  
и своевиден докум ент за  овој ис- 
ториски чин од  револуционерна- 
та борба на м акедонскиот народ, 
и ш то го потврдува македонски
от карактер на востанието.

П роф есорот д-р Х ристо Андо
нов — П олјански поднесе реф е
рат под наслов „Странски добро- 
волци во К ресненското воста
ние“. Д-р Јован Б ојовиќ од  Ти
тоград говореш е за  „Глас Црно- 
гораца о приликама у  М акедо
н и и  1877 и  1879 година“ ; Ката  
М исиркова — Р ум енова за  „Ли- 
кот на Стојан Карастоилов, а 
д-р Иван Катарџиев „За суш та- 
ната и името на К ресненското  
востание“. Д-р Орде И ваноски се  
оеврна на весникот „М алешевски  
балкан“, а И ван Бош начки од  
Берово, говореш е за  „Борбата за  
слобода на м акедонскиот народ  
од втората половина на X IX  и 
почетокот на X X  век, одразена  
во малеш евските народни песни. 
П онатаму со свои реф ерата нас-
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тапија и следните учесници: М-р 
Даринка Пачемска, Француската 
дипломатија за Кресненско-раз- 
лошкото востание, Д-р Климент 
Џамбазовски, Одно сот на Српска- 
та влада кон Кресненското воста
ние, проф. д-р Бранислав Вране- 
шевиќ, Војвоѓански извори о 
К ресненском-разлошком у станку 
(1878—1879) године, Д-р Славко 
Димевски, Странските дипломат- 
ски претставници и странскиот 
печат за вооружена борба на ма- 
кедонскиот народ за ослободува- 
њето на Македонија (1878—1882), 
Симо Мдаденовски, Слободната те- 
риторија во Кумановската и Кри
вопал анечката каза во 1878 годи
на, д-р Крсте Битоски, Одгласот 
на револуционерната криза во 
1875—1878 година во Западна Ма
кедонии а, Љубомир Герасимов 
Кресненското востание во извеш- 
таите на Францускиот военен ата- 
ше од Цариград, д-р Ристо Попла- 
заров, Странски информации и 
оценки за македонското востание 
во 1878—1879 година, д-р Анджеј 
Бжежински, од Варшава, Балкан- 
ската политика на Русија и ма- 
доыското прашање (1878—1879), 
д-р Петар Стојанов, Србија и ма
кедонското прашање од 1867 до 
1878 година, проф. д-р Милан 
Банку, Румунска јавност према 
Кресыенском-разлошком устанку 
у Македонией 1878—1879. године, 
м-р Михајло Миноски, Креснен- 
ско-разлошкото востание во из- 
вештаите на Австро-унгарскиот 
конзул од Солун, доц. д-р Ежи 
Сковронек (Варшава), Полското 
мислење за Кресненско-разлош- 
кото востание и македонскиот 
проблем 1878—1879, проф. д-р Bo
jo Кушевски, Некой аспекта од  

политичките погледи и идеали

на водачите на овстаничките ак
ции во Македонија во 70-те и 
80-те години на XIX век, д-р Гли- 
гор Тодоровски, Податоци за сос- 
тојбата и за востанијата во Не
точна Македонија (1878—1879) — 
според Француски извештаи, 
проф. Станислав Окенцки (Пол- 
ска), Одгласот на Кресненско-раз- 
лошкото востание во печатот на 
кралството Полска и Галиција, 
м-р Александар Трајановски, По- 
литиката на бугарската егзархи- 
ја во Македонија за време на 
Кресненско-разлошкото востание, 
Мустафа Карахасан, Одразот на 
Кресненското востание во тур- 
ската историографија , ген. пот- 
полк. Петар Пепељуговски, Не
кой карактеристики од воената 
активност во Кресненското вос- 
тнаие во Македонија, д-р Петар 
Милосавлевиќ, Пишувањето на 
Украинскиот публицист Михаил 
Петрович Драгоманов за наста- 
ните на Балканот во 1878 година, 
д-р Сава Јанкович, Одразот на 
настаните во Кресненско-разлош
кото востание (1878—1879) во 
Скандинавскиот печат, проф. м-р 
Миомир Дашиќ, Прве Црногор- 
ско-македонске везе и ставови 
званичних кругова Црне Горе 
према Македонији седамдесетих 
година XIX вијека, Тодорка 
Шапкалиска, Лингвистичка обра
ботка на Правилата на македон
скиот во станички комитет од 
1878 година, проф. д-р Момчило 
Савиќ, Устанци Македонског на
рода у доба Источне кризе и њи- 
хов објек у Румунској историо
графии, и Драгица Мијатовиќ, 
Ајдутството во Неточна Македо- 
нија и учеството во ослободител- 
ните движења на балканските 
земји.
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Овој научен собир осветли 
многу прашања, настани и лич
ности од поновата историја на 
македонскиот народ. Од поднесе- 
ните реферати беше јасно потвр- 
дено дека ова востание било ор- 
ганизирано со свои определени 
цели и раководство и има нацио
нален карактер, чија што основ- 
на цел била создавање на своја 
државност. Поранешното сфаќа- 
ње дека Кресненско-разлошкото 
востание избувнало само во еден 
определен регион е неточно, би- 
дејќи референтите во своите ре
ферати и соопштенија јасно, не- 
двосмислено и документирано, 
потврдија дека востанието имало 
одраз низ цела Македонија.

Посебен акцент беше даден на 
Кресненското востание како про
дукт на македонската националь
на свест и мисла изразени во 
процесите на културната и прос- 
ветната еманципација, на поли- 
тичките и националните интере
сы како чин со кој македонскиот 
народ ги афирмира своите наци- 
онални, политички цели, и напо
ри за свој национален развиток. 
На симпозиумот се фрли јасна 
светлина врз улогата и местото 
на буржоазијата на соседните. 
држави кон востанието, особено 
на бугарската, која континуира- 
но презема акции и директно се 
меша во Македонското востание.

Фактот што востанието имало 
одглас низ цела Европа и Амери
ка говори за неговото значенье во 
тогашната османска империја и 
за интересот на Големите сили 
кон овој простор.

По презентирањето на рефера- 
тите со разви мошне плодна и 
конструктивна диску си ja, во ко-

ja зедоа учество поголем 6poj 
дискутанти. Во диску си јата бе
ше нагласен демократскиот ка
рактер на востанието, што се гле- 
да од масовното определување 
на народот за востание кое не 
било одраз на некаква спонта- 
пост, туку произлегувало од по- 
литичката програма на востани- 
ците дефинирана во „Правилата 
на Македонскиот востанички ко- 
опмитет", каде недвосмислено се 
определени целите, правата и об- 
врските на македонскиот народ 
во борбата за своето ослободува- 
нье. Израснато од длабочините 
на иародните интересы, Креснен
ското востание иако не доведе до 
остварувањето на целите на вос- 
таниците, тоа силно го афирми
ра стремежот за слобода и соп- 
ствена државност, оставајќи бо
гаты искуства и отворајќи ja е- 
похата на национално-револуцио- 
нерните борби на македонскиот 
народ.

Според согледувањата и доку- 
ментите презентирани на научни- 
от собир посветен на стогодиш- 
нината од Кресненското воста
ние, и од дискусијата може да 
се заклучи дека ова востание е 
далеку позначајно одошто се 
претпоставуваше во минатото ко- 
га буржоаската историографы ja 
и официјалните власти во некой 
соседни балкански држави γρι 
прикриваат автентичните доку- 
ментии в истини за него. Имено, 
најновите откриени документы 
од македонската историографија 
недвосмислено го потврдуваат 
македонскиот национален карак
тер на востанието и неговите 
јасно изразени цели за национал- 
но и социјално ослободување и
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создавање на сопствена македон- 
ска држава. Низа аспекта и фак
ты што се предмет на сегашни и 
идни проучувања, секако ова вос- 
тание ќе го наредат паралелно 
со Илинденското востание, тре- 
тирајќи го целиот тој период ка- 
ко континуитет на национално- 
револуционерните борби не само 
за ослободување, туку и против 
мешање од соседните држави, а 
особено од великобугарските кру- 
гови.

Учесниците на симпозиумот 
во слободните часови ja посети- 
ja месноста Абланица, ко ja се 
наоѓа на осум километры од Бе- 
рово во Малешевските планини,

каде што востаниците воде\е 
борби за време на Кресненското 
востание, потоа ЗИК „Малеш" и 
манастирскиот комплекс „Св. Ар- 
ханѓел Михаил“, каде ja разгле- 
даа изложбата за Разловечкото 
и Кресненското востание.

На крајот да заклучиме со ед- 
но уверување дека целта на Ор- 
ганизаторот на симпозиумот е во 
потполност исполнета. Реферати- 
те презентирани на собирот ќе 
бидат објавени во посебен збор- 
ник, во издание на Македонска- 
та академија на науките и умет- 
ностите.

Благој СТОИЧОВСКИ

ШЕСТИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СИМПОЗИУМ ЗА НАСТАВАТА 
ПО ИСТОРИЈА

Во организација на Постоја- 
ната комисија за наставата по 
историја при Сојузот на друшт- 
вата на историчарите на Југосла- 
вија, на 1, 2 и 3 септември 1978 
година се одржа Шестиот југо- 
словенски симпозиум за настава
та по историја во Бања Лука, СР 
Босна и Херцеговина.

Главната тема на Симпозиу
мот беше: „Употребата на извор- 
ните текстови во наставата по 
историја“. На таа тема беа под- 
несени четиринаесет реферата од 
истакнати методичари и истори- 
чари од Југославија. Исто така 
на Симпозиумот беше разгледано 
прашањето за наставните програ- 
ми по историја во реформирано- 
то училиште за што уводно изла- 
гање поднесе проф. д-р Бого Гра- 
фенауер од Љубљана.

Домакин на Симпозиумот бе
ше Друштвото на историчарите 
на Босна и Херцеговина. Собирот 
траеше три дена. Се работеше во 
салата на Домот на културата во 
Бањалука. Работата ja следеа 
преку триста историчари-настав- 
ници и професори по историја 
во основните и средните училиш- 
та, како и голем број научни ра
ботницы од сите наши републи 
ки и покраини, a најмногу од 
Босна и Херцеговина. Мораме да 
одбележиме дека од СРМ при- 
сутноста беше многу мала што 
претставува голем пропуст од 
страна на училиштата и самиге 
наставницы.

Симпозиумот го отвори д-р 
Ибро Карабегогиќ, претседател 
на Друштвото на историчарите 
на БиХ, а од името на општест-
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