
труд од ваков вид во нашата ис
ториографу а. Имајќи го предвид 
зкачењето на библиографиите за 
научного истражување, овој труд 
ќе задоволи една веќе од поодам- 
на итна потреба. Имено, сите оние 
што ги интер есира стопанската 
исторуа добиваат трајно и зна
ча јно помагало во својата ра
бота.

Треба да се одбележи, меѓу- 
тоа, дека начинот на кој се пре-

зентирани библиографските еди- 
ници — На едно место за сите 
по драч ja на Југославија — ja 
прави библиографу ата непре- 
гледна и „тешка" за ползување. 
Освен по гранки на дејноста, 
библиографските единици бездру- 
го требало да бидат дадени и но 
социј алистички републики, а уш- 
те по добро и по историски пе- 
риоди. Едно идно издание сека- 
ко би морало да смета на ова.

Ристо ХРИСТОВ

МАКЕДОНСКИОТ РЕВОЛУЦИОНЕРЕН ПЕЧАТ, СКОШЕ, 1979, 269

Во македонската историска 
наука досега не беше достаточно 
проучено прашањето за журна- 
листичката дејност на Тајната 
македондко-одринска револуци- 
онерна организација (ТМОРО). 
Навистина, одделни историогра- 
фи во своите трудови се ползу- 
ваа со одделни статии и прило· 
зи од одделни журналистички 
органи на Македонската револу- 
ционерна организадија. Меѓутоа, 
досега се остануваше само на 
тоа. За поголем дел од научно- 
културната и ошнтествена јавност 
досега не беше поэната и достап- 
на издавачката дејност на пи- 
шаниот збор преку весници од 
страна на Македонската револу- 
ционерна организација, особено 
што нај голем дел од печатените 
органи на Организацу ата изле- 
гувале надвор од Македонуа.

Секако на одреден начин се 
задоволи таа празнина од облас- 
та на младата македонска жур- 
налистичка наука со појавата на 
публикацијата Македонскиот ре-

болуционерен печат во издание 
на Мисла, Скоуе. Истата содржи 
избрани статии од весниците 
„П раво“, „И з гр ев и, ,}Д ел о“ и „С л о 
бода или смрт“ . Изборот и пре- 
водот на статиите е извршен од 
страна на познатиот наш оп- 
штественик и журналист д-р Бо- 
ро Мокров. Покрај тоа, Мокров 
е автор и на уводниот дел на 
публикацијата што се состой од 
два дела и тоа: Годе и македон- 
сјкиот револуционерен печат (с. 
5—13) и Увод (с. 15— 2̂5). Во први- 
от прилог Мокров накусо нё за- 
познава со огромниот интерес и 
дејност на апостолот на маке- 
донското национално-ослободител 
но движење — Годе Делчев око- 
лу потребата за издавање на вес
ници како органи на Македон
ската револуционерна организа- 
ција, како што се впрочем ре- 
волуционерните весници: „Пра
во", „Дело" и „Слобода или 
смрт“. Со тоа авторот ни го при
кажу в а Годе Делчев како ооно 
воположник или духовен исни-
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ратор и организатор на македон- 
скиот револуционерен печах1)

Потоа во уводот Боро Мокров 
дава куса анализа од појавата 
на жаурналистиката кај нас во 
времето на делувањето на Маке- 
донската револудионерна органи
зации, па се до излегувањето 
на весниците со револудионер
на содржина како органы на 
Македонската оргагшзација. Ка
ко. такви, Мокров ги посочува 
весниците „Право“, „Дело“ и 
„Слобода или смрт“. Со тоа ав
торот на најдобар можен начин 
нё упатува кон проблематиката 
што се однесува на македонски
от револуционерен печат.

Во оваа смысла, во публика- 
цијата се поместени подбор од 
триесет и три статии и пролози 
од весникот „Право“ (с. 29—116), 
кои го опфаќаат периодот од 24 
мај 1902 до 8 март 1903 година. 
По хронолошки ред, потоа, е по- 
местен весникот „Изгрев“ (119— 
158). Истиот иако не е орган на 
ТМОРО, сепак идејно многу бли
зок на Организација, Мокров 
го сврстува како орган на 
Организацијата. Шеснаесетте ста
тии и прилози од овој весник го 
опфаќаат периодот од 9 јуни 
1901 до 5 октомври 1903 го
дина. Потоа следува вториот 
орган на ТМОРО весникот ^Де
ло“ (163 — 136), кој се одне
сува на временскиот период од 
31 декември 1901 до 28 јули 1902 
година. Од истиот Мокров извр- 
шил подбор! на дваесет и две 
статии и пролози. На последно

место се поместени сеДум ста
тии од весникот „Слобода или 
смрт“ (239—269), кои се однесу- 
ваат на периодот од 10 февруари 
1903 до 21 април 1903 година.

Основната цел во содржина· 
та на повеќето статии и прило
зи, дури и на поситните написи 
во споменативе весници, е да се 
прикаже борбата за ослободува- 
ње на Македонија како борба 
на македонскиот народ со един
ств ена цел за добивање на неј- 
зина самостојност. Секакво ме- 
шаьье од надвор во работите на 
Македонската револуционерна ор- 
ганкзација, се истакнува во ста 
тиите, е штетна за ослободување- 
то на Македонците од повеќеве- 
ковното турско ропство.

Во сите весници поместени се 
безброј статии и прилози во кои 
се говори за авангардната улога 
на ТМОРО, ко ja единствено мо- 
жела да води борба за ослобо- 
дувањето на македонскиот народ. 
Во оваа смисла, уште во некол- 
куте уводни статии на весникот 
„Право“, на читателите им се 
претставува дејноста на ТМОРО 
и за што се бори таа. Така, во 
серија на статии под наслов 
Виатрешна револуционерна ор га 
низацией се поместени следниве 
поднаелови: „Потеклото“, „Зада- 
чите“, „Составот“, „Дејноста“*, 
„Месните пречки“, „Надворешните 
пречки“, „Зошто се скараа двете 
организации“ и на крајот ,3а- 
клучокот“.2)

Во најголем број статии е 
прикажана штетната дејност на

1) В идр! ja статијата на Боро Мокров, Гоце и македонскиот рево
луционерен печат, Зборннк: Гоце Делчев и македонското национално 
револуционерно движење, Скопје, 1973, 205—213.

2) За ова виды поопширно во статијата на Боро Мокров, Борбата 
за идејна и пслитичка чистота на македонскиот народ преку весниците 
на ВМОРО, Зборник: Прилози за Илинден 1978, II, Крушево, 1979, 207— 2̂25.
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самобитната борба на макеАон- 
скиот народ од страна на офицы- 
јалниот бугарски двор, на бугар- 
ските влади, а особано од страна 
на Врховниот комитет во Софи- 
ja. Во оваа смисла, на страници- 
те на весникот „Право“, „Дело“, 
„Слобода или смрт“, „Изгрев“ и 
друга ќе се поведе перманентна 
пропагандна дејност за да им ja 
прикажат на бугарската јавност, 
Ha македонската емиграција во 
Бугарија, па дури и на светска- 
та , јавност асимилаторската и 
штетна дејност на бугарските 
официјални органы, вклучувајки 
го тука и Врховниот комитет. 
Така весникот „Дело“ во стати- 
јата под наело© Едка недобро - 
совесна заштита (бр. 10—11, 18. 
III 1903) истапува против Врхов
ниот комитет со следниве аргу
мента:

„ ... Да, ние се бориме про
тив дејноста на сегашниот Ко
митет, ние го сакаме неговото 
премавнување, зашто зад негови- 
от грб, ние гледаме едни нечес- 
ни раце кои сакаат да го иско- 
ристат македонского дело за ин- 
тереси туги на ослободителната 
цел; зашто зад грбот на Комите 
тот Цончев — Михајловски, ние 
го гледаме бугарокиот дворец и 
владата"... Држејќи се на прин- 
ципите на самостојноста на Ма
кедонската револуционерна орг 
ганизација, понатаму во стати ja 
та се продолжува: „.. .Нашата 
борба е принципиелна борба, 
идејна борба. И ние нема да го 
оставиме оружјето cè до тогаш 
додека на сите државници и ца
редворцы не им дадеме да раз- 
берат дека македонското дело не 
е грне во кое може секој сло- 
бодно да ja тури раката во не
го. А тоа ќе биде постигнато за

одно со победата на идејата за 
полна автономија и хегемонија 
на Внатрехпната револуционерна 
оргацизација. Победата на овој 
принцип денес е во исто време 
победа на идната автономна и 
независиа Македонија“.

Потоа на страниците на орга- 
ыите на Македонската револуци
онерна организација се поместе- 
ни статии, кои ja прикажуваат 
.штетната дејност за борбата на 
македонскиот народ за црковно- 
политичка самостојност што до- 
аѓала од страна на духовните ин
ституции како што се: Егзархи- 
јата, Цариградската патријарши- 
ја, Римокатоличката црква и 
други. Повеќе статии се посве- 
тени на односот на соседните 
земји Србија, Грција и Романија 
спрема македонското прашање. 
Така во уводната статија на вес
никот „Слобода или смрт" (бр 
И, 14. IV 1903) се вели:

„Па секого, и малку што се 
разбира во политаката, му стану- 
ва јасно дека нашите млади со
седи, за своја несреќа стануваат 
мостови на туга кола...

Доколку Романија, Србија iï 

Грција, би водела една трезвена 
политика тае би скренале од па- 
тот по кој слепачки денеска одат 
и кој ќе ги одведе утре во ти- 
ььата на вечниот срам, а друг 
ден во сигурна пропаст... ако 
не можат да ни дадат некаква 
помощ, барем да не им служат 
на нашите и нивните заеднички 
непријатели.. “

Освен ова, оргалите на Маке
донската револуционерна орга
низации а го определуваат и сво̂  
јрт став спрема европските зем- 
ји. Пак весникот „Слобода или 
смрт“ (бр. 1, 10. II 1903) обрну- 
ва внимание:
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„Ехото на напхата борба се 
разнесува далеку по светот и 
сите големи држави се занима- 
ваат со нашето прахпање. И Ру
си ja, и Австрија, и Франција, и 
Англија — поверуваа веќе во па
шите сили и се плашат од во- 
станието што го подготвуваме. И 
сите веќе говорат дека ние си ja 
заслужуваме слободата, и сите 
веќе наблегнуваат да ни се даде 
таа слобода".

Во повеќе статии весниците 
им обрнуваат внимание на лу 
кавата игра околу неискрените 
и неполезни реформи за Македо
нка спроведувани од страна на 
Ру си ja и Австро-Унгарија. Кон 
нив весникот „Слобода или смрт" 
се обраќа со следниве зборови:

„ ... Новите реформи што ни 
ги предлагаат Австрија и Русија 
се една горчлива подбивка за 
нас... И, сето ова значи, со еден 
збор речено: Мижи да те ла
жам!''. (Види, в. „Слобода или 
смрт" (бр. 5, 10. Ш 1903).

Статиите што се поместени во 
споменатава публикација дава- 
ат целосна сли!ка за состојбата 
на македонското национално-ос- 
лободително движење во пред- 
илинденскиот период. Покрај по- 
ложбата внатре во Македонија, 
како што е на прво место раз
ве ј от на револуционерното дви- 
жење со основната парола: ав

тономна, слободна  и независна  

Македонией, во публикацијата 
се согледува и официјалниот од- 
нос на соседните монархии, ду- 
ховните институции, европските 
сили спрема Македонија и ма
кедонското прашање. Покрај тоа,

во приложените статии на пуб- 
ликацијата се разработуваат и 
редица прашања од внатрешната 
дејност ila Организацијата. Со 
тоа, како што вели авторот во 
приложените статии во органите 
на ТМОРО се добива целосна 
слика за дејноста на Организа- 
цијата на сите полиња.

Покрај носечките и уводни 
статии на страниците на споме- 
нативе весници во повеќе рубри
ки како што се: „Хроника'*, 
„Трибуна", „Низ страниците на 
бугарскиот (или странркиот -- 
м. б.) печат" и друго, поместени 
се повеќе прилози кои донесу- 
ваат вести од други весници или 
се препечатуваат цели статии 
печатени во разни странски или 
бугарски весници, а кои се од- 
несуваат за Македонија и за ма
кедонското прашање.

Извршниот подбор на избра
ни страници од македонскиот 
револуционерен печат, пред се 
на весниците „Право", „Дело", 
„Слобода или смрт" и „Изгрев" 
во избор на д-р Боро Мокров 
потполнуваат една одамнешна 
празнина во нашата научна мис- 
ла. Во таа смисла, трудот на Бо
ро Мокров претставува забеле- 
жителна и мошне корисна нови
на во историјата не само на ма
кедонското националноослободи- 
телно и револуционерно движе
ние, туку и во историјата на по- 
новата македонска журналистика.

Александар ТРАЈАНОВСКИ
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