
К Р И Т И К А  И П Р И К А З И

ПРИЛОЗЙ ЗА ИЛИНДЕН П, 1978, Материјали од научниот собир „Ме- 
стото на Илиыденското востание и Крушевската република во борбата 
на македонскиот народ за национално и социјално ослободување“ 
одржан на 3, 4 и 5 август 1978 година во Крушево по повод 75-го диш- 

нината од Илинденското востание, Крушево 1979, 979.

Во овој обемен зборншс се поме- 
стени 55 реферата и соопштенија и 21 
дискусија, презептирани на научниот 
собир „Мес гот о на Илинденското вос
тание и Крушевската република во 
борбата на македонскиот народ за на
ционално и социјално ослободување“ 
одржан на 3, 4, и 5 август 1978 година 
во Крушово под високото покрови- 
телство на Претстедателот на Репуб- 
ликата Јосип Броз-Тито. Зборникот ги 
содржи уште: Предговорот на Редак- 
цискиот одбор, поздравните говори на: 
Дунжо Поповски, претседател на Со
вет от „Десет дена Крушевска републи
ка“ ; Лазо Динески, претседател на 
Општината Крушево; Михаило Апо- 
столски, претседател на Македонската 
академија на науките и уметностите; 
Бранко Трпеновски, ректор на Скоп- 
скиот универзитет „Кирил и Методиј“ ; 
Миомир Дапгиќ, претседател на Друш- 
твото на Историчарите на Црна Гора; 
Јозеф Бушко, професор на Универзи- 
тетот во Краков (Полска); Антонин 
Снејдерек, професор на Универзитетот 
на Сорбона (Франција) и Јосип Моњац, 
професор на Колецот Станислас Па- 
риз (Франција), (11—18).

Мошне широката тема на Симпо- 
зиумот овозможи учество на голем 
број научни работници: историчари, 
правници, политаколози, социолози, 
филозофи, фолклористи и др., во чии 
реферати и соопштенија се расветлу-

ваат голем број настани и прашања 
поврзани со борбата на македонскиот 
народ за национално и социјално осло- 
бодување од времето на појавата на 
ВМРО во последната деценија на XIX 
век до победоносниот крај на НО Б и 
Народната револуција. Поради голе- 
миот број реферати и соопштенија, 
објавени во овој зборншс, не можеме 
да ги разгледуваме пооделно, туку ќе 
се обидеме да ги презентираме според 
неколку тематски подрачја.

Во поголем број реферати се тре- 
тирани прашања поконкретно повр
зани со Илинденското востание и 
Крушевската република и тоа: поја- 
вата, организационата поставеност, и- 
дејно-теоретските поставки на ВМРО, 
нејзината улога во организирањето и 
подготвувањето на македонскиот на
род за масовно народноослободително 
востание во предилинденскиот и илин- 
денскиот период, државно-правниот ста
тус на Илинденското востание и Кру
шевската република, улогата и учество- 
то на одделни личности и војводи во 
Илинденското востание, осврти на ре- 
волуционерните борби во време на 
востанието во одделни краеви, воено- 
стратешките, економско-социјалните и 
др. аспекта на Илинденското востание 
и Крушевската рещ'блика. Овие мошне 
значајни нэхтани и прашања ги наоѓаме 
разработени во рефератите на: Душко 
Поповски, И линденскат а револуција и
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К руш евскат а република во борбат а на 
македонскиот  народ за национално и 
социјално ослободувањ е\ Љубен Лапе, 
Учест вот о на поет от -револуционер А р - 
с е ш ј Јо вк ов во И линденскот о вост ание; 
Славко Димевски, Вклучувањ ет о на 
правнат а мисла во расвет лувањ ет о на 

идејнат а плат форма на В М Р О ; Боро 
Мокров, Борбат а за  идејна чист от а на 
македонскиот  народ преку весницит е на 
В М Р О ; Атанас Близнаков, Епопејат а  
на „Л окват аес и „ Вињ ари**; Тодор 
Симовски, И линденскот о вост ание во 
Гум енџиска околија; Александар Хрис
тов, И линденскот о вост ание во др~ 

ж авно-правнат а ист орщ а на М акедо- 
нија; Стеван Габер, Револуционерно- 
идејнит е каракт ерист ики на вост аниет о 

од 1903 Година; Панта Марина, П раво.  
судст вот о во илинденскиот  период; 
Владо Картов, Р ево гуционерно-норма- 
тивната дејност  непосредно пред и 
за  врем е на И линденскот о вост ание; 
Миле Хаџивасилев-Вардарски, Социјал- 
нат а политика на македонскот о на- 
ционалноослободит елно движенье спроти 
и за  врем е на И линденскот о вост ание; 

Владо Камбовски, И зГрадбат а на но- 

вот о револуционерно кривично право во 
илинденскиот период од борбат а на 
македонскиот  народ за национално и 
социјално ослободувањ е; Драгомир 
Драшковиќ, Слободарски социјалист ич- 
ки пораки на К руш евскат а република, 
Ѓорѓи Ганзовски, Економ скат а поли
тика на Внат реш нат а м акедонска р е- 
волуционерна организација (1893—1908); 
Кики Мангова-Поњавиќ, Самофинан- 
сирањет о на М акедонскат а револуцио- 
нерна орГанизација; Владо Поповски, 
За карактерот на демократизмот во 

македонскот о револуционерно движ е- 
ње;  Јордан Спасовски, И дејнит е и 
т еорет ски основи на самозаштштата 
на македонскот о револуционерно движ е

нье во Илинденскиот  период; Петар Пе- 

пељуговски, Н екой каракт ерист ики во

создаваньето u развојот  на вооруж ените 
сили на македонскот о национално-рево- 
луционерно движенье во предиилнденскиот  
период; Тошо Атанасовски, Военат а 
организација и вооруж енит е сили во 
рамкит е на Тајнат а македонско-одрин- 

ска револуционерна орГанизација; Л>убо- 
мир Герасимов, ИрилоГ кон прашаньето 
на т урскит е воени сили ашаж ирани да  
се спротист ават  на И линденскот о во
ст ание.

Во извесен број реферати се обра- 
ботени прашања поврзани со меѓу- 
народната ситуација пред Илинденско
то востание и во време на истото во
стание, се расветлуваат дипломатските 
аспекти на големите сили спрема Ма- 
кедонија во крајот на XÏX и почетокот 
на XX век, како и ставовите на офи- 
цијалните кругови и други заинтере- 
сирани фактори од балканските земји 
за Македонија и македонското нацио- 
нално-ослободително и револуционерно 
движење и др. Тоа се рефератите на: 
Глигор Тодоровски, Ф ранцуски доку

мента за И линденскот о вост ание; Кр- 
сте Битоски, Ст авот  на Кралст вот о 
Γ рција кон М акедонскат а револуционерна 

орГанизација (1.893—1903); Александар 
Трајановски, Егзархщ ат а и И линденско
то вост ание, Елица Георгиевска, Ставот  
на римокат оличкат а пропаганда во М а 
кедонией кон И линденскот о вост ание 
1903 Година; Васил Топурковски, К ус  
осврт  врз мегународно-правнит е аспект и 

на И линденскот о вост ание; Михајло 
Миноски, Ст авот  на А вст ро-У m apuja 
спрема македонскот о национално осло- 
бодително движ ење во предилинденскиот  

период (1893—1903); Кочо Сидовски, 
Ст авот  на И ш алија спрема македон
ското прашање во Годините непосредно 
пред избувнувањ ет о на Илинденскот о 
вост ание во 1903 Година.

Рефератот на Климе Џамбазовски, 
Српскат а јавност  за македонскот о на

ционално прашагье во врем е на И лин-
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денскот о вост ание, е единствен рефе
рат поместен во овој зборник кој е 
посветен на реагирањето на ошптестве“ 
ната јавност во останатите југословен' 
ски земји кон настаните во Македонија 
во илинденскиот период. Меѓутоа по- 
веќе внимание е посветено на реагира- 
њето на југословенскиот печат од 
времето на Илинденското востание за 
настаните во Македонија, кој со симпа
тии и наклоност пишувал за борбата 
на македонскиот народ за неговото 
национално ослободување. Тоа е на- 
правено во рефератите на: Боро Мскров 
П ечат ом  на јуГословенскит е народи за  
И линденскот о вост ание; Торги Васи- 
левиќ. О ды асот  на И линденскот о во
стание во српскиот работ нички печат  
во 1903 година; Невенка Богоевиќ, 
ЦрноГорскиот печат {„Г л а с  ЦрноГора- 
ца“ ) за Илинденскот о востшние и за  
сит уацијат а во М акедонија во 1903 
Година. Одгласот на илинденското во
стание и Крушевската република во 
печатот на некой европски земји е 
обрабоген во следните рѕферати: Јозеф 
Бушко, П олскиот  печат  во однос на 
И линденскот о вост ание и К руш евскат а 
република; Торги Милкозиќ, Роман- 
скиот ее сник „Вист ина“  за настаните 
во Бит олскиот  вилает во време на 
И линденскот о вост ание; Никифор Ро- 
бовски, Н екой одГласи на И линден во 
тоГашниот чеш ки печат ; Благ oj Сто- 
ичовски, ОдГласот на И линденскот о 
вост ание во дел од британскиот печат .

Значењето и влијанието на Илин
денското востание и Крушевската ре- 
публика за понатамошната борба на 
македонскиот народ за национално и 
социјално ослободување и нивните 
традиции во НОБ на македонскиот 
народ се тема на следните реферати: 
Иван Катарциев, И линденскот о вост а
ние и развојот  на национално-револу- 

ционерните борби на македонскиот  на

род за ослободувањ е; Новица Вељанов-

ски, Коншинуит ет от  на револуционер- 
ното движ егье на македонскиот  народ 
изразен низ некой документ и од илин
денскиот  период и од периодот  на 
Н О Б  1941—1944 Година; Влад о Ива
новски, Една оцена од Централниот  
комитет на К ом уност ичкат а парт ија 
на М акедонија за  Илинденскот о вост а
ние од ју л и  1943 Година; Лидија Симов- 
ска, И линден во македонскиот  револу- 
ционерен печат  во еГејскиот  дел на 
М акедонија (1942—1949); Наум Димов- 
ски, Традициипле на револуционернит е 
борби и И линден 1903, одразен во Н О Б  
1941—1944 Година во П рилеп и П рилеп- 
ско; Милан Стојкоски, О дразот  на 
илинденскит е т радиции на Н О Б  во 
П рилепско.

Во два реферати објавени во овој 
зборник, се направени напори да се 
даде критички и објективен осврт и 
оценка на некой искажувања на познати 
раководители на бугарското работнич- 
ко движење и на некой историографски 
трудови објавени во Бугарија по Вто- 
рата светска војна, кои гс третираат 
македонското национално прашање, 
Илинденското востание и Крушевската 
република. Тоа се рефератите на: 
Орде Иваноски, БуГарскат а прединфор- 
бировска ист ориоГрафија за И линден
скот о вост ание и К руш евскат а репуб
лика (1944— 1948); Ристо Поплазаров, 
БуГарски искаж увања за македонскат а 
ист орија и посебно за И линденскот о 
вост ание.

Неколку реферати се посветени на 
одразот на Илинденското востание и 
Крушевската република во уметничката 
и народната литература, како и во ли- 
ковната умет ноет; Гане Тодоровскш 
Одразот  на И линден во лит ерат урат а; 
Б лаже Ристевски, П ит у Г ул и  во м аке
донската револуционерна народна песна; 
Доне Пановски, Револуциоернат а пое- 
зија и политшчките поГледи на Ат анас 
Раздолов; Симон Дракул, П еснат а за
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М аксим ; Лазо Кароски, И зразнат а 
ф акт ура на македонскит е револуционер- 
ни пародии песни за  Илинденскот о вост а- 
ние; Танас Вражиновски, Илинденскиот  
револуционерен прозен ф олклор; Пецо 
Србитювски, Илинден во ликовнот о 
т вореш ш во на Toge И вановски.

Во овој зборник се поместени уште 
три реферати, кои третираат различии 
прашања и тоа: Воислав Јаќоски, Илин- 
денскит е настани во спомените на 
еден современик и учесн ик; Тодорка 
Шапкалиска, Јазикот  на К руш евскиот  

манифест ; Благоја Цветковски, Д и- 
дакт ичка опсервација на К руш евскиот  
манифест .

Поголем број од рефератите и со- 
општенијата објавени во зборникот

П рилози за  И линден 1978, II се значаен 
прилог за посестраното расветлување 
на борбата на македонскиот народ за 
национално и социјално ослободување 
од крајот на XIX и почетокот на XX 
век и претставуваат голем придонес 
за македонската историографија. Во 
исто време овој зборник има големо 
значење не само за научните работ- 
ници од повеќе наитии области, туку 
и за пошир оката читачка публика кај 
нас.

Двата регисгри, едниот на лични 
имиња, а вториот на географски, ет- 
нички, државно-правни и други понми, 
поместени на крајот на зборникот 
овозможуваат полесно користење на 
овој обемен зборник.

Даринка ПАЧЕМСКА

ПРИЛЕП И ПРИЛЕПСКО ВО НОВ 1942 ГОДИНА

(Материјал од Научниот собир одржан на 13, 14 и 15 декември 
1976 година), Скопје 1978, кн. I — 528 стр., кн. II — 555 стр.

Појавата на Зборникот „При 
леп и Прилепско во НОВ 1942 
година“ претставува значаен при* 
донес во обј аснувањето на ис- 
торискиот процес на НОВ и Ра* 
волуцијата од овој дел на Ma- 
кедонија. Во него се објавени 
материјали од Научниот собир, 
одржан на 13, 14 и 15 декември 
1976 година во Прилеп. Врз база 
на историската документација, 
реконструкцијата на партиската 
организација, а и врз мемоар- 
скиот материј ал, учеснидите на 
Научниот собир дадоа успешнп 

разрешувања на редица пробле- 
ми, кои се секако со трајна вред- 
ноет за историјата на градот.

Во Зборников се опфатени 54 
реферати и соопштенија. Покрај 
нив, во него, се поместени: Увод- 
ииот и Завришиот збор на Бор- 
ко Темелкоски, претседател на 
Организациониот одбор на науч
ниот собир „Прилеп и Прилеп
ско во НОВ 1942 година“, потоа 
Сеќавања, Извод од дискусијата, 
Регистр на лични имиња и Ре
гистр на географски кмшьа.

Бројот на поднесените рефе
рати говори за cè поголемиот 
интерес на научните работнци 
кон проучу в ањето на историјата 

на македонскиот народ. Во нив, 
револуционерната 1942 година е 
третирана и обработена, така
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