
придонес и низ таа борба го о- 
безбедуваа патот на заедништво- 
то, слободното и рамноправно жи- 
веење. Во заклучната дебата на 
собирот беше посебно истакната 
потребата со работата на истиот 
да се запознаат општествено-поли- 
тичките фактори во нашата зем- 
ja пред cè Сојузот на комунисти- 
те, Социјалистичкиот сојуз, Соју 
зот на борците кои заинтересп- 
рано го следат овој проблем и 
секако ќе придонесат за успеш-

ното продлабочување на работата 
поставена на научниот собир.

Собирот ja заврШи својата ра
бота во духот на сеопшто распо
ложение и задоволство на присут- 
ните што беше едногласно изра- 
зено и на проштелниот заеднич- 
ки прием шго го приредија љубез- 
ните и гостољубиви домаќини на 
градот Дарувар, кои навистина 
многу сториja собирот да биде 
добро организиран и да протече 
на најзавидно ниво.

Растислав ТЕРЗИОСКИ

НАУЧЕН СОБИР „РАСВЕТЈ1УВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ ПАТ И ДЕЛОТО НА  
НИКОЛА ПЕТРОВ — РУСИНСКИ“

Во рамките на прославата на 
80-годишнината од Илинденското 
востание и 40 години од смртта 
на Никола Петров Русински, а во 
организадија на Одборот за прос
лава, Институтот за национал! i а 
историj а, Филозофско-историскиот 
факултет и Домот на културата 
— Б еров о, од 28 до 29 октомври., 
во Берово и во с. Русиново беше 
одржан научен собир посветен на 
расветлувањето на животниот пат 
и делото на Н.П. Русински.

На свеченото отворање на Со
бирот, покрај голем број научнп 
работници, професори, и ученици 
присуствуваа: преседателот на
MAHY, ајкадемикот д-р Михаило 
Апостолски, доп. член проф. д-р 
Данчо Зографски — директор на 
Институтот за национална истори- 
ja и други истакнати општествено 
-политички и културни работници,

Собирот го отвори претседате- 
лот на одборот за прослава — 
дипл. прав. Бор о Дракалски, кој 
од името на собранието на Опш- 
тината, општествено-подитичките

организации и граѓаните ги подз- 
драви присутните на овој научен, 
собир. Присутните на овој научен 
собир ги поздрави и преседателот 
на Собранието на Ошптината Бе
рово — дипл. прав. Благој Алек
сов, кој им посака плодна работа 
и пријатен престо j во Малешеви- 
јата. Од името на M AHY собирог 
го поздрави претседателот Михаи
ло Апостолски, од името на Ин
ститутот за национална истори ja 
доп. член д-р Данчо Зографоки а 
од името на Йсториско-Филозоф- 
скиот факултет д-р Димитар Ди- 
мески. Во продолжением на све
ченото отворање мандолинскиот 
оркестар при ΠΟΥ „Никола Пет
ров-Ру сински” од с. Русиново при- 
реди пригодна програма. Откако 
заврши свечениот дел беше отк- 
риена биста на Никола Петров 
Русински пред ко ja за животот и 
делото на Русински зборуваше 
претседателот на ССРНМ за опш- 
тина Берово Никола Агоски, а 
свеченото откривање го изврнш 
академикот Михаило Апостолски.
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Во работниот дел иа научниот 
собир беа изнесени 15 реферати. 
Сите теми беа значајни зашто се- 
која од нив научно ja  расветлу- 
ваше долгого дишната револуцио · 
нерна и социјалистичка дејност иа 
истакнатиот македонски револуци- 
онер Н.П. Русински, кој од рана 
младост до крајот на својот жи
вот й се посвети на борбата за 
национална и социјална слобода 
на македонскиот народ.

Првото предавање на тема 
„Улогата и местото на Н.П. Ру
сински во македонского револуцио 
нерно-националноослободително и 
социјалистичко движење” го одр- 
жа доп. член проф. д-р Данчо 
Зографски. Збор|увајќи за негови- 
от животен пат тој подвлече дека 
Русински зазема челно место ме- 
ѓу еоцијалистите кои „Со пушка 
в рака” беа најпотребни и најпо- 
леэни за револуционизирање на 
народните маси и за ширење и 
правилно насочување на Македон
ского ослободително движење. 
Придонесот на Русински во шире- 
њето на социјалистичките идеи за 
организирано класно освестлување 
и активирање на македонското 
работништво е доволна причина и 
оправдување за соодветно ценење 
на неговата улога и место во Ма
кедонского револуционерно и на- 
ционално ослободително движење.

Во својот реферат проф. д-р 
Христо Андонов-Полјански збору- 
ваше за блиските односи и сора- 
ботката на Русински со предвод- 
никот на македонското револуцио
нерно дело Гоце Делчев. Toj под- 
влече дека несебичната посвете- 
ност на големиот малешевец кон 
националноослободителното и ре
волуционерно дело, и неговото ан- 
гажирање во пропагирањето и 
ширењето на социјалистичките

идеи во Македонија го свртеле 
вниманието на Гоце Делчев.

За револуционерниот пат на Ру
сински реферат поднесе д-р Ди- 
митар Димески под наслов „При
донесот на Русински во Биголски- 
от револуционерен округ (1901— 
1903)” Прилогот на м-р Траја- 
новски носи наслов „Револуционер 
ната дејност на Н.П. Русински 
во Демирхисарско-Крушев скиот
реон во првата половина на 1901 
година”, а на д-р Крсте Б нгоскрт: 
„Учеството на Русински на Сми- 
левскиот конгрес” . За придонесот 
на Н.П. Русински во изучување- 
то на воената вештина меѓу бор- 
циге реферат поднесе генерал Пе- 
тар Пепељуговеки на тема: „При
донесот на Н.П. Русински во раз- 
војот на воената организација на 
окружните сили на Македонскага 
револуционерна организација” .

По поднесените реферати се 
разви дискусија во која прв збор 
зеде академйкот Михајло Апостол- 
ски. Тој направи шоредба меѓу 
воената организација во Илин- 
денското востание и истата во 
НОБ. Во дискушјата зедоа збор 
и друти учесници на научниот со
бир.

Попладне во присуство на го
лем öpoj гости и научни работни- 
ци во Историскиот музеј во Беро- 
во беше отворена спомен соба на 
Н.П. Русински. За животниот пат 
и делото на Русински зборуваше 
началникот за општествени деј- 
ности при СО Јован Реџовски.

Вечерта беше одржана на ове- 
чена академија на која пред гра- 
ѓаните од ошнтината за ликот и 
делото на Русински зборуваше 
доп. член проф. д-р Данчо Зограф
ски.
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Научшют собир својата рабо
та ja родолжи во саботата (29.10.) 
Во рефератот пгго го поднесе 
проф. д-р Bojo Кушеваки „Каде и 
зошто Никола Петров Русински ja 
истакнал Цицероновата определба 
за историјата,” се задржа на ре- 
волуционерната, просветната и 
агитационата работа на Русински.

Д-р Орде Иваноски поднесе ре
ферат на тема; „Односот на Ру
сински кон туѓите проиаганди во 
Македонија”, а за Македонского 
револуционерно движење, за по- 
четоците и ширењето на соција- 
листичките идеи меѓу Македон- 
ците, за првите контакта и актив
ности со оствоиоложникот на 
социјалистичките идеи во Маке 
донија — Васил Главинов збору
ваше д-р Михаило Георгиевски во 
својот реферат , >Н ационално-ре- 
волуционерните и социјалистич- 
ки погледи на Н.П. Русински изне- 
сени во· неговите публикувани тру- 
дови од 1935 и 1936 година".

Д-р Вера Весковиќ-Вангели под- 
несе реферат на тема:: „Некой 
ставови на Русински по женского 
прашање”,

А гостинот од Н.Р. Кина Ma 
Сипу на тема „Одгласот на НОВ 
и Револуцијата на Југославија во 
кинеокиот печат” , кој предизвика 
посебен интерес.

Сеќавања за Н.П., Русински од 
современиците изнесе неговиот 
внук проф. Благој Чукарски. По- 
следен реферат поднесе д-р Ристо 
Поплазаров на тема: „Учеството 
на Малешевци во 60-тите и 70-тите 
години на X IX  век во Кресенско- 
то востание” . Д-р Ристо Поплаза

ров зборуваше за Разловечкото й 
Кресенско-Разлошкото востание и 
за весникот „Мадешевски Бал
кан" кој излегувал во Софија во 
1897 година.

По иэнесените реферати се раз 
ви плодна диакусија во која зеде 
учество, покрај научните работ- 
ници и гостите, и епископот Го
разд. Во дискусијата се констати- 
ра дека научниот собир|, со својот 
работай карактер, ги даде очеку- 
ваните резултати, и дека треба да 
биде основа за натамошни истра- 
жувања.

Председателот на организацио- 
ниот одбор Боро Дракалски им се 
заблагодари на учеониците и дру- 
гите присущи на научниот собир 
кој придонесе да се расветли ли- 
кот и делото на Н.П. Русински 
со што работниот дел на научниот 
собир заврши.

Потоа учесниците и гостите го 
посетија селото Смојмирово, ;каде 
за животот и делото на Јане Сан- 
дански зборуваше секретарот на 
ОК на СКМ Славчо Младеновски 
а бистата на Јане Сандански ja 
откри д-р Данчо Зографски.

Оттаму беше посетено родного 
село на Н.Ц. Русински каде бе
ше положено свежо цвеќе на бис
тата пред училиштето кое го но
си неговото име, а беше одржан и 
историски час на кој за ликот и 
делаю  на Русински зборуваа 
наставникот Белчовсѕки Јован и 
д-р Данчо Зогравски. Потоа пред 
учениците и населението од с. Ру- 
синово Дарко Дамески ja изведе 
монодрамата „Ахил” .

Глигор ПОСТОАОВСКИ 
Глигор МАМУЧЕВСКИ
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