
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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Во монографијата се провлек- 
ле и погрешни констатации. Така, 
на up., во воведниот дел на стр. 
15, авторот, мегу другото, погреш- 
но констатира: „Во наредната 1894 
година бил изработен Правилник 
и избран Централен комитет, а  во 
1896 година бил донесен и Устав 
на Организаций ата“. Овде не е 
потребен никаков коментар.

Во делото се присуши и непре- 
цизности. Така, на пр., на стр. 17 
—18 се истакнува: „ . . .  на 27 сеп- 
тември 1895 година во Демировата 
кори ja, Крушевско, Танков извр- 
шил покрстување на голем број 
граѓани, крушевчани“. Всушност 
не станува збор за обычно покрс- 
тување на граѓани, туку за  фор- 
мирање на првиот Крушевски ре- 
волуционерен комитет и тоа, не 
на 27, туку на 26 септември 1895 
година. Така, според Мајски, Кру- 
шевскиот револуционерен коми
тет во состав: Кирил Танков, Ма
те ј Пешков, Димитар Велјанов и 
Миту Секулов, — бил формиран 
во Демировата кори ja на 14/26. IX  
н. ст. 1895 г. (Крстовден).

Авторот во седум поглавја го 
проследува животниот пат на Бла- 
ж е Крстев Биринчето, од неговите 
најрани дни па се до неговата тра 
гична погибија во 1911 година. 
Стојановски посебно се задржува 
на учеството на Биринчето во Или

нденското востание. Главен акцент 
авторот ставил на дејноста на Би
ринчето во поилинденскиот пери
од, кога Биринчето стеки ал попу- 
ларност како крушевски војвода. 
Особено авторот се задржува на 
одно сот на Биринчето кон стран- 
ските пропаганди. Во претпослед- 
ното поглавје авторот се осврнува 
на дејноста на Биринчето во доба  
на Хуриетот, на неговото повтор
но илегализирање и преран траги
чен крај во 1911 година. Авторот 
изнесува две верзии за  смртта на 
Биринчето. Притоа, сосем правил- 
но се оградува од верзијата на 
Сланпгганец. Во последната глава 
Максим Стојановски се задржува 
на местото на Биринчето во маке- 
донската народна поезија.

Потребно е да се истакне дека 
книгата е  мошне луксузно спре- 
мена. Таа е илустрирана со по- 
веќе фотографии и факсимили, ка 
ко и со една карта на Крушевски- 
от реон.

Без оглед на присушите слабо
сти, појавата на едно вакво дело 
за Блаже Крстев Биринчето треба 
да се поздрави бидејќи на нашата 
поширока јавност и ги збогатува 
видиците за ова несомнено попу- 
ларна личност од нашето недам- 
нешно минато.
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Делото на Моника Крипнер, С и  

лата на милосрдието, эюени во во] 

пята, С р б и ја  1914— 18 претставува 
значаен придонес во расветлување 
на многу настали и личности свр- 
зани со Првата светска војна.

Симболичхшот наслов на ова де 
ло, земен од Шекспировиот Венс-

ц и јан ски  трговец од  познатиот мо
нолог на Поршија, навестува дека  
ова дело нема претензии да биде 
исклучително стручно-историска 
литература, иако книгата обилува 
со досега необјавени документа и 
автентични фотографии што авто
рот ги набавил од личните архи-
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