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Трудот „Бутарската егзархија и 

македонското национално-ослобо- 
дителко движење 1893—1908 годи- 
дина“, од м-р Александар Траја- 
новски ja  обработува дејноста на 
бугарската егзархија и македон
ското националноослободително 
движење од крајот на X IX  и по- 
четокот на XX век, проблемати
ка мошне значајна во историјата 
на македонскиот народ. Тоа е пе
риод кота македонското национал
ноослободително движенье зема се 
поголем замав против сите туги 
влијанија, а особено против бу
тар ското како најзаинтересирано 
за однародувањето и потчинува- 
њето на македонскиот народ. Ото- 
манското царство во тоа време по- 
кажувало сериозни знаци на рас- 
паѓање. Капиталите на големите 
империјалистички сили добивале 
се поголема доминантна положба  
во стопанството на Евр опека Тур- 
ција, ко ja се повеќе понирала кон 
својот залез. Соседните балкански 
држави од друга страна ja гледаа 
својата шанса за  зголемување и  
остварување на своите завојувач- 
ки цели, a кај македонскиот на
род тлеела желбата и се разгору- 
вала надежта за слобода и созда
вайте на своја сопствена држава.

Од композициска гледна точка 
A. Трајановски применил една мо
шне корисна и едноставна вари-

јанта каде што покрај предгово- 

рот трудот го поделил на четири

дела со повеќе глави и подглави, 
а на крајот го дал заклучокот и 
библиографијата. Бака компони- 
ран материјалот дава една преглед 
ноет на состојбите и на односите

на проблематиката што ja обрабо
тува и дретставува една кохезиска 
целина.

Во првиот дел „Дејноста на бу
гарската егзархија во Македони-

ја  (1870—1893)“ се поместени 3 
глави и 9 подглави. Во почетокот 
се дадени општествено-политички- 
те прилики во Македонија во вто- 
рата половина на X IX  век, бор- 
бата за посебна македонска авто- 
кефална црква, општествено-еко- 
номските и политичките прилики 
во Османската империја, борбата 
за еманципација од Цариградска- 
та патријаршија и стремежот на 
македонскиот народ за автокефал- 
на македонска црква. Посебно вни 
мание во овој дел тој му посвету- 
ва на создавањето на бугарската 
национална црква — Егзархијата, 
на нејзината дејност и пропшру- 
вање во поголем дел од територи- 
јата на Македонија. Основната цел 
на Егзархијата била да ги всаду- 
ва, развива и негува бугарските 
национални чувства, идеи кај Ма- 
кедонците, да ja  преземе власта 
во македонските црковно-училиш- 
ни општини, да отвора бројни  
училишта, гимназии и сл., да пос- 
тавува свои учители, раководите- 
ли, директори и симпатизери кон 
ќе ja  проповедаат бугарштината во 
Македонија и др. Цела една гла
ва е посветена на дејноста на вер- 
ско-националните пропаганди во 
Македонија: грчката, бугарската, 
српската и католичко-протестанска 
та пропаганда почнувајќи од 1870 
до 1893, година. Последната гла
ва од првиот дел е посветена на 
оппггествено-политичките претпос- 
тавки за создавање на Тајната ма-
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кедонско-одринска револуционер- 
на организација (ТМОРО), Македо 
нија од 1870 до 1893 и предусло- 
вите за  создавањето на Македон- 
ската рев олуционерна организаци- 
ја.

Вториот дел „Егзархијата и ма
кедонского национално-ослободи- 
телно движење (1893—1903)“ ja тре 
тира асимилаторската и црковно- 
просветната егзархиска дејност во 
Македонија од  појавата на ТМО
РО до македонского Илинденско 
востание во 1903 година. Во овој 
дел авторот посебно се задржува  
на бројните начини на давање от
пор, судири, отворени борби и кон
фронтации помеѓу Егзархијатаод  
една, к претставниците и истоми- 
слениците на вооруженото маке* 
донско националноослободително 
движење од друга страна. И во д зе 
те глави и повеќе подглави на овоJ 
дел присутен е заб ележливиот от
пор против политичката деј ноет на 
Егзархијата во Македонија, потоа 
обидите на МРО за поставување на 
учители-револуционери на важни 
пунктови во Македонија, судирите 
на ТМОРО со егзархискиогг црков- 
но-просветен апарат во Македони- 
ја, судирите на ТМОРО со егзар- 
хискиот црковно -просветен апарат 
во Македонија, како и училиш- 
ните кружоци и бунтови против 
егзархкеката денационализаторска 
и асимилаторска политика во Ма
к едонка. Црковно-училиишите оп- 
штини во Македонија енергично 
се спр отив ставув а л е против наме- 
рата на Егзархијата за да им j a  

одзема нивната самостојност и ав- 
тономност во рамките на своите 
црковно-цросветни, културни и 
традиционални компетенции. Поря
ди бројните бунтови, немири и про 
тести Егзархијата достојано била 
потресувана и оневозможувана во

реализирањето на своите цели, 
што претставува очигледен при
мер дека црковно-просветната деј- 
ност на бугарската црква во Ма
к едон к а  била туга и непожелна 
за Македонците на македонска 
почва.

ТМОРО како вооружена и ор- 
ганизирана сила на македонского 
националноослободително движе
нье, ослободувањето на Македони- 
ја  го прокламирала преку поли
тична автономии а на Македонија, 
додека Егзархијата како експонент 
на бугарската буржоазија и дво- 
рот, се застапувала и  делувала со  
мирни средства во претворањето 
на Македонците во Бугари, како 
најдобар начин во присоединува- 
њето на Македонија кон граничи
те на вештачки проектираната Го
лема или Санстефанска Бугари] а. 
Дејноста на Бугарската Егзархија 
во Македонија била мошне штет- 
на за македонската самобитност, 
иако таквата асимилаторска поли
тика на Егзархијата наидувала на 
мошне жестоки отпори од страна 
на Македонската револуционерна 
организација. Штетната егзархиска 
активност во Македонија била по
себно нагласена и на Рилскиот 
ошнт конгрес на Организацијата 
од 1905 година, каде што било за* 
клучено дека дејноста на Егзархи- 
јата во Македонија во иднина ќе 
се прогонува и казнува од страна 
на МРО.

Судирите и конфронтациите ме 
ѓу Егзархијата и Македонската ре 
волуционерыа организација не за- 
вршуваат со крвавото задушува- 
ње на Илинденското востание.

М-р Александар Трајановски во 
третиот дел „Егзархијата и маке- 
донското националноослободител
но движенье (1903—1908)“, оеврну 
вајЗш се на постојните судири и
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конфронтарања меѓу Егзархијата 
и Македонската револуционерна 
организација, нагласува дека тие 
не престануваат ни по завршува- 
њето на крвавата илинденска гол- 
гота. Овде тој го обработува ста- 
вот на Егзархијата од предилин- 
скиот период, па се до Младотур- 
ската револуција, отпорот против 
денаци она лизал op ската политика
на Егзархијата во Македонија, од- 
носот на Егзархијата кон Илин- 
денското востание, судирите во 
Скопската и во Велешката епар- 
хија и сл.

Четвртиот дел главно го отели 
кува ставот и погледите на маке- 
донските социјалисти ,на македон 
скиот таен револуционерен коми
тет, на македонските студента во 
Руси ja и на други политички ор
ганизации, групи и струи во ма- 
кедонското националноослободитзл 
но движење спрема дејпоста на 
Вугарската Егзархија во Македо
н к а  и спрема македонското ос- 
лободително дело.

Судирите помеѓу македонското 
националноослободйтелно движе
нье и Егзархијата се одвивале не- 
когаш поен л но некогаш со нама- 
лен интензитет во период од чети- 
риесетидве години колку што бу- 
гар ската национална црква била 
присуща на македонско тло. Авто
рот подвлекува дека борбите про
тив Егзархијата не биле од при- 
марно значење за претставниците 
на македонското националноосло- 
бодително движенье. Основната цел 
на ТМОРО и на друтате револуци- 
онерни организации и струи во 
македонското националноослобо- 
дително движење била создавање 
на македонска национална држа- 
ва во граничите на нејзиниот ет- 
никум.

И покрај долгиот период на 
делуванье во одделни делови на 
Македонија, нагласува авторот Бу- 
гарската Егзархија не успеала ыа- 
полно да го наметне бугарското 
национално сознание кај македон- 
скиот народ, ниту пак да го про- 
шири и зацврсти бугарскиот јазик  
кај македонското егзархиско насе
ление.

Дејноста на Бугарската Егзар- 
хија во Македоиија на црковен, 
просветен и културен план, како 
и дејноста на друтите верски про- 
паганди во Македонија го заба- 
вувале и отежнувале процесот на 
кационалното конституиранье и ос- 
ознавање на македонски от народ 
во нација. Систематски спроведува 
ната црковнопросветна и, пред се, 
асимилаторска егзархиска актив- 
пост во' Македонија го попречува- 
ла природниот развоен пат на на- 
циокалната свест кај одделни де
лови од македонската интелиген- 
ција и граѓанството.

Завршувајќи ja својата студи- 
ja, дејноста на Егзархијата во Ма
к едон к а  авторот ja оценува како 
негативна за интервенте на Маке- 
донскиот народ. Како бугарска на
ционална црква, бранејќи ги бу- 
гарските претензии во Македонија 
од друтите пропаганда и црковни 
институции, таа им служена на 
интересите на бугарскиот двор и 
на буржоазијата, за остварување 
на сойот за создавање на Сансте- 
фанска или Голема Бугарија.

Богатата аргументнраност на 
матери ja лите со коишто авторот се 
служен при изработката на оваа 
книга, главно почиваат врз архив- 
ски матери јалм со брани во егз ар
хиската архива при Централниот 
државен историски архив во Со- 
фија, потоа во Архивот на Маке
д он к а  во Скопје, во Архивот на
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Секретари] атот за  надворешни ра
бота (СИП), Белград, во Архивот 
на град Прилеп, Архивското одде- 
ление на ИНИ ,потоа објавени ар- 
хивски, други материјали и перио
дика и сл., како и прилично голе- 
миот број на фусноти, ни даваат 
за право да истакнеме дека пред 
нас се наоѓа еден оришнален труд 
којшто претставува значаен придо- 
нес во македонската историограф-

ска и научна мисла. Лесно читливи- 
от и содржаен стиа во опишување- 
то на настаните, критичкиот однос, 
како и агшикацијата на новите 
факта во него, што досега беа не- 
познати, одличната организација 
во распоредскг на материјалот, со 
оригиналните заклучоци му дава
ат про стори на овој труд за попш- 
роко ползување.

Благој СТОИЧОВСКИ

Максим СТОЈАНОСКИ, Блаже Крстев Биринчето, крушевски војвода, 
Развиток, Битола, 1983, 131.

Во последно време занести по- 
јавата на ист.ориско-популарни мо
нографии за одделни личности и 
војводи од македонското нацио- 
налноослободително движење од  
крајот на минатиот и почетокот на 
нашиов век. Во нив се вбројува 
и монографијата за Блаже Крстев 
Биринчето што годинава ja изда- 
де битолската издавачка кука „Ра
звиток“.

Блаже Крстев Биринчето при- 
паѓа на плејадата видни личности 
од нашето недамнешно минато. 
Toj стана познат како крушевски 
војвода во постилинденскиот пе
риод. Авторот, Максим Стојаноски, 
на стотина страници мал формат 
го презентара животописот на Бла 
ж е Крстев Биринчето. Останатите 
страници им припаѓаат на прило- 
зите. Во нив, главно, доаѓа до из  
раз кореспонденцијата на Блаже 
Крстев Биринчето.

Авторот ja поделил книгата на 
два дела. Во првиот дел е смес- 
тена мооографијата ,а во вториот 
прилозите. Заклучокот доаѓа по 
прилозите, што претставува евиде-

нтна концепциска слабост, бидеј- 
ќи, нормално, тој му припаѓа на 
монографскиот дел.

Авторот делото го базирал врз 
позната литература, ко ja не е це
ло сно консултирана. Од изворна- 
ната документация првенствено ja  
консултирал кореспонденцијата на 
Биринчето. Притоа присутна е из- 
весна некритичност при користе- 
њето на литературата. Таков е на 
пример случајот со некой пода- 
тоци акцептирани од Илија Слан- 
штанец, кои подлежат на сериоз- 
на ревизија.

Во почетокот се присутни и ела 
бости при цитирањето. Во четвр- 
тото поглавје авторот во целина 
презентира три обемни писма на 
Биринчето, наместо да ги парафра 
зира и анализира, особено поради 
националната осознаеност на Би
ринчето. Ова станува дотолку по- 
чудно што вториот дел од книга
та го посветил на прилозите, каде 
всушност е и местото за целосно 
публикување на споменатава ко- 
респонденција. Авторот слично по- 
стапува и во петгата глава каде 
букв ал но презентира десетина ра
списки на Биринчето.
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