
ОСВРТИ

ТВОРЕЧКИ РАСТЕЖ HA МАНИФЕСТАЦШАТА 
„ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА"

Повеќе годный по ред во Кру» 
шево ce одржуваат манифестаци- 
ите „Десет дена Крушевска ре
публика" — научно-културни сред- 
би. Во рамките на манифестаци- 
ите, кои имаат различна култур- 
но-уметничка содржина, послед- 
ниве четири години наназад ce 
одржуваат и научни собири, со 
цел на свечен начин да се одбе- 
лежат востаничките дејства и 
подвизи на македонокиот народ 
во неговата борба за национално 
и социјално ослободување, а по- 
светени пред cè на Илинденско- 
то востание и Крушевската ре
публика, на револуционерната 
дејност на Никола Карев — 
претседател на Крушевската ре
публика, Питу Гули, Веле Мар
ков и други светли ликови и на- 
стани во македонското национал- 
ноослободително и револуционер- 
но движење.

Првиот научен собир под на- 
слов: Шестого, улогата и значе- 
њето на Илинденскот о востание 
со магседонската национална ис
торика беше одржан на 5 и 6 
август 1976 година во Крушево. 
Следниот научен собир Н ик ола  

Карев и неговото врем е повтор
но беше одржан во Крушево од

4 до 5 август 1977 година. На 
овие научни собири беа подне- 
сени вкупно шеснаесет научни 
прилози и соопштенија. Истиве 
беа презентирани пред јавноста 
во две публикации (П р и лози  за 

И лин ден  1976— .1977, Скопје, 1978, 
и Нигрола Карев и неговото вре
ме, Скопје, 1978). Првата публи
каций излезе во издание на Со- 
ветот „Десет дена Крушевска ре« 
публика" Научно-културни сред- 
би — Крушево, што всушност 
претставува прва книга објавена 
во издание на Советот, а втора- 
та во издание на Институтот за 
национална историја и „Наша 
книга" од Скопје.

Во текст на 1978 година се 
изврши институционализирање на 
прославите што се одржуваат во 
рамките на манифестациите „Де
сет дена Крушевска република" 
и се конституира посебен С  о в ет 

„Десет дена К руш евска репуб 
лика“ научно-културни средби  —  

К р уш ево ; а потоа внатре во Со
ветот се основа Организацио- 
нен одбор и други помали ор- 
ганизациони тела. Со самото 
прераснување на Инициј ативни- 
от одбор во Совет (и Организа- 
ционен одбор), кој ja презеде
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врз себе задачата да се грижи 
за понатамопшата организација 
на научните манифестации по 
врзани со Илинденското воста- 
ние и Крушевската република, 
престана шлребата од неговото 
понатамоишо постоење.

Веќе третиот по ред симпо
зиум под наслов: Местото на  

Илинденското востание и К р у 
шевската република во борбата 

на македонскиот народ за нацп- 
онално и соци јално ослободува - 
ње во организаций на Советот 
„Десет дена Крушевска репуб
лика“ научно-културни средби — 
Крущево беше јубилеен — по- 
светен на 75-годипшината од 
Илиндейското востание и Кру
шевската република. Истиот пре- 
дизвика мошне силен интерес 
и одзив од страна на научно- 
стручните и културни работници 
од нашата земја и од странство. 
На овој јубилеен симпозиум со 
свои научни прилози и соошше- 
нија учествуваа 64 научни и (кул
турни работници од нашата и дру- 
ги-ге социј алистички републики и 
од странство. Научниот собир бе
ше одржан под покровителство на 
претседателот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југослави- 
ја, Јосип Броз Тито, од 3 до 5 
август 1978 година во Крушево. 
Истиот имаше интердисциплина' 
рен карактер. Тоа го заклучуваме 
од работата на симпозиумот на ко ј 
зедоа збор повеќемина видниисто- 
ричари, правници, политиколози 
политичари, социолози, филозофи, 
лингвисти, фолклористи, истори- 
чари на уметноста, педагози и 
друти културно-просветни работ
ницы. Нивните резултати се пу- 
бликувани во посебен јубилееи 
зборник посветен на 75-годиш-

нината од Илинденското воста
ние и Крушевската република 
под наслов П ри лози  за И лин ден  

1978., I I  Крушево, 1979.
На 984 страница колку пгго 

содржи зборникот се поместени: 
предговор, педесет и шест науч
ни прилози и соопштенија, дис
ку сии (21), (Кратенки, регистар на 
лични имиња, географски, етнич- 
ки, државно-правни и друти по
йми, фотографии (4), цртежи (5), 
факсимили (1), географска кар
та (1), табеларни прегледи (6) и 
друго. Со сето ова публикација- 
ва ги содржи сите елементи на 
научна апаратура. Надворешни- 
от изглед на зборникот, како од 
уметничка, така и од естетцка 
страна, како ретко која друга 
публикации a кај нас е складно ре
шен. Црвената боја и златниот 
отисок на тврдиот повез посеб- 
но импонираат. Грбот на градот 
Крушево се наоѓа на средината 
и на највидното место на пред- 
ната корица, додека мал негов 
прототип е сместен на долниот 
дел на грбината на книгата. Фи- 
гурите на грбот, меѓу кои леѓен- 
дарното црешово топче, разви- 
еното энаме, групата на илии- 
денските востаници, венчето, по- 
тоа написите во него „Смрт или  

слобода " и „2—12. V I I I , 1903 —
К р у ш е в о се исто така доволно 
истакнати и видливи.

Научните прилози и соопште- 
нија во зборникот поделени се 
на пет тематски подрачја и тоа:

— Во првата трупа на трудо- 
ви поместени се четиринаесет 
научни прилози и соопштенија, 
кои третираат одделни аспекти 
на политичко-социјалните и оп- 
штествено-економските односи во 
периодот на Илинденското во-
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стание. Тука дошшираат трудо* 
ви чија основна содржина има 
за цел да се прикажат одделни 
настани и моменти од историја- 
та на македонскиот народ во ие
гов ата борба за национално и 
социјално ослободување во пе- 
риодот пред и за време на из- 
бувнувањето на Илинденското во- 
стание и по неговото крваво за- 
душување.

— Во втората група на научни 
прилози и соопштенија (13) изло- 
жени се резултатите од научно- 
истражувачката дејност на науч- 
но-просветните работници сврзани 
со обидите и појавите на создава
йте на државно-правни форми во 
Македонија пред и за време на 
Илинденското востание и десет- 
дневната Крушевска република.

— Трета група на реферат (3) 
се задржуваат на воено-стратеш- 
ките аспект на востанието.

— Во четвргата група на науч
ни прилози и соошнтенија (5) се 
третираат меѓународно-пр авните
acnqicm на Илинденското воста
ние. Тука, пред cè, се изнесенн 
одделни мислења на дипломатски- 
те служби на големите сили кон 
Македонија и македонского пра- 
шагье каде што се зборува за 
интересот на европскнте држа» 
ви спрема Македонија во време 
на подишувањето на востанието.

— Петтата група на реферат 
(20), што на научниот собир во 
Крушево беше разгледувана ка- 
ко посебна Секција Б, за разли- 
ка од првите четири тематски 
подрачја кои беа презентирани 
и обработувани преку Секција- 
та А, се однесува на одгласот на 
Илинденското востание во све- 
тот или воошпто во надвореш- 
ната јавност, потоа, на традици-

ите на Илинден во уметноста, 
народната литература и во ли- 
ковното творештво.

Во горепосочените научни при
лози и соопштенија и во диску- 
сиите (40) особено се подвлече- 
ни прашањата сврзани со воено- 
политичката стратегија на воста
нието, државно-правните елемен- 
ти и облици на македонската 
државност за време на востани
ето и десетдневната Крушевска 
република, сојузништвото во во
станието, меѓународните односи 
во 1903 година, т.е. дипломатски- 
те аспект на големите сили 
спрема Македонии а пред и по 
тходигнувањето на македонскиот 
народ на востание. Во одделни 
прилози, соогантенија и во дис- 
кусиите се истакнаа селските бе- 
лези на востанието, потоа учес- 
твото на македонските социа
лист во него и друга.

Неоспорна е општата конста- 
тација дека излегувањето од на
чат на зборникот П ри лози  за 

И лин ден  1978, 11 претставува нов 
и многу значаен научен колекти- 
вен труд во македонската исто- 
риографија. Со излегувањето од 
печат на споменагаот зборник 
македонската научна мисла се 
здоби со уште еден значаен при- 
рачник еднакво интересен и ко- 
рисен како за македонските ис* 
ториографи и историчари, така 
исто полезен за нашите правни- 
ци, политиколози, политичари, со- 
циолози, историчари на уметнос- 
та, филозофи, лингвисти, фол- 
клорист, педагазите и друга кул- 
турни и јавни работници од на- 
шата земја и од странство.

Советот „Десет дена Крушев
ска република" научно-култур- 
ни средба — Крушево, чие
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седиште ce наоѓа во простори- 
ите на Институтот за национал̂  
на историја во Скоп je, во поче- 
токот на 1979 година организира 
четврти по ред симпозиум на те
ма: Борбата на македонсгсиот на
род за национално и  социјално  

ослободувањ е и мегународното ра- 
ботничко движ ењ е. Собирот се 
одржа од 1 до 3 август 1979 го
дина во Крушево по повод 76- 
годишнината од Илинденското 
востаиие и Крушевската репуб
лика, 3 5-го дишнината од Првото 
заседание на Антифашистичкот )  
собрание на народното ослободу- 
вање на Македонија (АСНОМ) и 
бО-годишнината од основањето на 
Комунистичката партија на Ју- 
гославија (КГО).

На собирот учествуваа педе- 
сет и девет научни работници 
од кои четириесет и еден од на- 
шата република, четиринаесет од 
другите републики на СФР Ју- 
госЛавија, и четири од странство 
(Франција, Полска, Австрија и 
Чехословачка). Над десетина при- 
јавени учесници, кои влегоа во 
програмата за работа на соби
рот, кои меѓутоа не можеа да 
земат збор на овогодишниот сим
позиум, навреме ги достави]а 
своите ракописи, така што сме
тане дека и нивните трудови ќе 
влезат во печат во наредната 
публикација на Советот — П р и - 
лози  за И лин ден  1979 — /77. Me
ry нив, половина се од странство

Работата на четвртиот по ред 
научен собир во организации а на 
Советот „Десет дена Крушевска 
република" се одвиваше во пле
нум во новоизградената сала во
хотелот „Монтана" во Крушево. 
Тематиката на првиот дел од ра
ботата на собирот се однесува-

ше на македонското национално 
прашање и меѓународното работ«* 
ничко движење. Тука, пред ее, 
беа поместени идејни погледи и 
ставови на одделни социјалдемо- 
кратски странки, социјалистите, 
Комунистичката интернационала, 
Балканската федерација, потоа 
ставовите на комунистичките пар
тии спрема решавањето на ма
кедонското прашање. Во оваа 
смисла, централно прашање за- 
зеде историската улога на КШ 
во решавањето на македонското 
прашање.

Вториот ден од работата на 
симпозиумот беше посветен на 
државно-правниот аспект во ре- 
шавањето на македонското пра- 
шаље и меѓународните односи. 
Доминантно место тука му беше 
дадено на историската улога на 
АСНОМ како најважен чинител 
за конституирањето на Македо- 
нија во посебна државна творба.

Последниот, трет, ден од ра
ботата на научниот собир беше 
посветен на борбата на македок- 
скиот народ за национално и со
ци ј алко ослободување и меѓуна- 
родната прогресивна јавност. Me
ry другого, тука стануваше збор 
за одгласот на печатот во бугар- 
ската социјалдемократија, на про- 
гресивниот печат во Софи ja во 
триесеттите години на нашиов 
век, на српскиот, полскиот, ро- 
манскиот германскиот и банат- 
скиот печат. Се истакыа и деј- 
носта на прогресивните личности 
кои го поддржувале македонско
то национално прашање' како 
што се Георг Брандес (Дански 
писател и филозоф), Димитар 
Благоев, Ѓорш Бакалов, Никола 
Каванциев, Димо Хаци Димов, 
Михајл Антонов, Антон Пенцсов-
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ски, Никола Киров-Мајски, Тор
ги Пешков и други.

На научниот собир, врз основа 
на голем број податоци, факта, 
анализи, согледувања се разгле- 
дуваше македонского прашање 
од повеќе аспекти. Во таа смис- 
ла, како истакна во една прили
ка претседателот на Организаци- 
ониот одбор при Советот „Десет 
дена Крушевока република*' проф. 
д-р Александар Христов, маке
донскиот народ во својата борба 
за национално и социјално ос- 
лободување во изминатиот пери
од бд еден век мина низ четири 
револуции (Кресненското воста- 
ние од 1878, Илинденското во- 
стаиие од 1903, Младотурската 
револуција од 1908, Народноосло- 
бодителната борба и Револуци- 
јата од 1941—1945 година), низ 
четири големи војни (Првата и 
Втората Балканска војна (1912— 
1913) и Првата (1914—1918) и Вто
рата (1941—1945) светска импери- 
јалистичка војна). Низ сите тие 
долгогодишни борби за самостој- 
ност, секогаш било присутно ма
кедонского национално прашање. 
Најпосле, во текот на Народно- 
ослободителната борба и Рево- 
луцијата од 1941 до 1945 година, 
со создавањето на слободна Со- 
цијалистичка република Македо
нка во склопот на СФР Југоела- 
вија, сонот за самостојност и 
државност на македонскиот на
род се реализира, но за жал са
мо во еден дел на Македонија.

Ако такви многу важни пра- 
шаььа од историјата на македое· 
скиот народ се постават како 
предмет на третирање и диску- 
си ja на еден мошне значаен на
учен собир·, тогаш можеме да 
констатираме дека истиот досга

придонесол во збогатувањето на 
научната мисла кај нас. Потоа, 
на Собирот се поставија на дне- 
вен ред мошне важни прашања 
од историјата на македонскиот 
народ, се презентираа доста но
ви историски документа од на- 
шите и странски архиви, што 
ќе треба во иднина подетално да 
се проучат.

Во работата на научниот со
бир, покрај бројното учество на 
видни историчари, учествуваа и 
научни работники од други слич- 
ни области, така што третира- 
ните расправи на симпозиумот и 
оваа година добија интердисци
плинарен карактер. За одбележу- 
вање е и присуството на голем, 
број млади научни работници, 
кои зедоа видно учество во ра
ботата на собирот.

Да се надеваме дека матери- 
јалите од споменатиов научен 
собир наскоро ќе ги видиме пу
блику в ани во третиот по ред 
зборник во издание на Советот 
„Десет дена Крушевска републи
ка" научно-културни средби — 
Крушево.

Од сето погоре изложено не- 
сомнено на видело се покажува 
забрзаниот растеж на манифес- 
тацијата „Десет дена Крушевска 
република". Како во организаци- 
јата на научните собири, така и 
во публикувањето на материја- 
лите од симпозиумите, се согле- 
дува еден творечки подем од го
дина на година кој се повеќе се 
афирмира и докажува. Во оваа 
смисла, веројатно во иднина ќе 
се преземат соодветни мерки и 
акции за понатамошен растеж и 
просперитет на научната дејност 
на Советот „Десет дена Крушев
ска република". Со некой нови
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методолошки модификации ќе ce 
дојде до понатамошно усовршу- 
вање на споменативе манифес
тации. Дали тоа ќе се согледа и 
реализира од работата на петти- 
от по ред научен собир под ори- 
ентационен наслов ,ЈБорба за не* 
зависност и федерализмот во  М а 
кедонией“, или со основањето на 
долгоочекуваната „тркалезна ма- 
са", ќе покаже иднината.

Сепак неоспорно е дека науч- 
ните собири во организација на 
Советот ,Десет дена Крушевска

република“ заземаат се позначај- 
но место во научно-истражувач- 
ката работа на поголем број вид- 
ни историчари, правници, поли- 
тиколози, политичари, историча
ри на уметноста, филозофи, айн- 
гвисти, фолклорисга, и други 
културни работници од нашата 
земја и од странство. Да се на- 
деваме дека манифестациите „Де- 
сет дена Крушевска република“ 
научно-културни средби «=— Кру- 
шево и во иднина ќе бележат 
видни резултати и успеси.

Александар ТРАЈАНОВСКИ
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