
на Душан Поповиќ ce искажувал 
дека автономијата на Македони- 
ја би била „политичка бесмисли- 
ца бидејќи во таа така наречена 
држава ниедна нација не би има- 
ла мнозинство.“ Но каква би би- 
ла таа иста македонска држава 
во рамките на предлаганата Бал- 
канска федерација тој и другите 
српски социјалисти со истите 
гледишта не ce изјасниле. Слично 
гледиште застапувале и некои со- 
цијалисти останати во Србија. 
Единствено Комитетот на ССДП 
во Париз, раководен од Коста Но- 
ваковиќ, ce изјаснил против по- 
делбата на Македонија, за Бал- 
канска федерација со неделива 
Македонија како автономен член. 
Овој став бил изнесен на Меѓусо 
јузничката конференција во Лон- 
дон од февруари 1918 година.

Српските социјалиети, кои 
го поддржувале прокламираниот 
принцип за правото на народите 
на самоопределување, биле единст- 
вени во определбата против при- 
мената на правото на плебисци- 
тарно изјаснување за самоопреде- 
лување на македонското населе- 
ние кое не го сметале за одде- 
лен народ. Плебисцитот, според 
нивното гледиште, „може би и 
можел да овозможи создавање и 
автономна и независна Македони- 
ја", но дека таа „во моментот не 
била потребна“. Ce поставува пра- 
шањето: за кого?

Изнесените гледишта кои биле 
осудени на завршниот конгрес 
на ССДП, според авторот не вли- 
јаеле врз генералната политика 
на партијата за Балканската фе- 
дерација. При тоа упатува на 
заклучок дека српските соција- 
листи во времето на Првата свет- 
ска војна ce застапувале за по- 
делба на Македонија „само како 
привремено решение“.

Инаку авторот, врз основа на 
литературата, објавената и необја- 
вена архивска граѓа и работнич- 
киот печат, констатира богати вр- 
ски на македонските и српските 
социјалисти од времето на поја- 
вата на социј aлистичкото учење 
во Македонија до Балканските 
војни, делумно и до крајот иа 
Првата светска војна.

Ова прашање д-р Живан Стој- 
ковиќ го разгледува умешно и во 
целост ja остварува поставена- 
та цел: да открие и презентира 
врски на српското и македонско- 
то работничко движење како из- 
раз на блискоста и поврзаноста 
на српскиот и македонскиот на- 
род во револуционерната бор- 
ба, a заедно со другите југосло- 
венски иароди, до „дефинитивно 
остварување на целосна самостој- 
ност и еднаквост во Социјалисти- 
чка Југославиј а".

Михајло МИНОСКИ

Блаже РИСТОВСКИ, ВАСИЛ ИКОНОМОВ (1848—1934), Прилог кон про- 
учувањето на глакедонскиот културнонационален развиток, Институт за 

национална историја — Скопје, 1985, 154.

По повод педесетгодишнината 
од смртта на бележитиот маке- 
донски разностран културно-на-

ционален деец Васил ИКОНО- 
МОВ, во текот на 1985 година, a 
во издание на Икститутот за нацио-
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нална историја — Скопје, излезе 
од печат гореспомената публикаци- 
ја. Васил Икономов, иако е мошне 
значајна личност, познат на вре- 
мето не само во својот роден 
крај и сред своите сомисленици 
и соработници, кој со своето фол- 
клористичко-етнографско и пе- 
чатарско-публицистичко дело, по- 
тоа со својата учителско-будител- 
ска и национално-културна акти- 
вност, претставувал значајно име 
во македонската национално-кул- 
турна историја кон крајот на XIX 
и почетокот на XX век, сеуште 
не го нашол своето вистинско и 
заслужено место во македонска- 
та историографија. За сето тоа 
ce погрижи еден од најплодните 
современи македонски историо- 
графи и истражувачи на кул- 
турната историја на македонски- 
от народ и воопшто на македон- 
ската национална мисла д-р Бла- 
же Ристовски, научен советник 
во Институтот за национална ис- 
торија — Скопје.

За да може што поуспешно да 
го прикаже животот и делото на 
Васил Икономов, авторот на пу- 
бликацијата прво ce задржува 
на просветните прилики во Ла- 
зарополе, родното село на Ико- 
номови, и воопшто на просветно- 
културните прилики во Дебарска- 
та епархија и тоа во втората по 
ловена на XIX и почетокот на 
XX век, потоа на штетните деј- 
ности на туѓите пропаганди во 
тој дел на Македонија, и најпо- 
сле врз развитокот на македон- 
ската национална свест и борбата 
за себезапознавање. Во таа смис- 
ла, Блаже Ристовски прво ja при- 
кажува борбата за еманципација 
од Цариградската вселенска грч- 
ка патријаршија, апотоа допирот 
и појавата на српската и бугар-

ската пропаганда во Дебарската 
епархија. Во тој дух, Ристовски 
подробно пишува за отворањето 
на српски и егзархиски училиш- 
та во Дебарско. И покрај незнат- 
ниот успех на споменативе про- 
паганди, особено на бугарската и 
тоа во 80-тите и во 90-тите годи- 
ни на XIX век, авторот прецизи- 
ра дека лазарополското општин- 
ско училиште, во кое што Васил 
Икономов цели дваесетидве го 
дини работел прво како општин- 
ски, a потоа како егзархиски учи- 
тел, иако било под егзархиско ве- 
домство и употреба на бугарски 
учебници, јазикот сеуште бил ма- 
кедонски и самоуправата — ошп- 
тинска.

Судирот на Васил Икономов 
со Бугарската егзархија и отпуш- 
тањето од егзархиска служба, Ри- 
стовски го поткрепува со автенти- 
чни архивски податоци, црпени 
од повеќе архивски центри. Во 
таа смисла, публикацијата ce те- 
А̂ ели на богата и разновидна до- 
кументациона фактографија.

Со издавањето зборници на 
народни умотворби Васил Ико- 
номов направил голем прилог 
кон презентирањето на македон- 
скиот обреден фолклор од сво- 
јот крај. Оттука, покрај прилеп- 
чанецот Марко Цепенков (1829— 
1920) и охриѓанецот Кузман Шап- 
карев (1834—1909), Васил Иконо- 
мов зазема значајно место во ма- 
кедонската фолклористика. Тоа 
ce согледува од сознанието што 
Васил Икономов објавил пове- 
ќе лирски македонски народии 
песни, старо—јуначки песни, при- 
казни, народни обичаи, балади, 
гатанки, баења, пословици, брзо- 
говорки, детски залагалки и дру- 
го. Овие мошне значајни народ- 
ни умотворби Икономов ги обја-
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вил во следните свои публикации: 
1. СборниКЂ о т ђ  старо-народни 
п^сни и обичаи в ђ  Дебарско и 
Кичевско (Западна Македошш), 
Софил, 1893, 162; 2. СборникЂ
о т б  старо—народни умотворенин 
и з ђ  Дебарско, Кичевско и Охрид- 
ско, Солун 1895; 3. Иародна пвсно- 
поика, Солун, 1910 и во други 
одделни зборници и списанија. 
Во последнава публикација, пок- 
рај објавените лирски македон- 
ски народни песни, тука за прв 
пат во историографијата на ма- 
кедонската фолклористика ce об- 
јавени илинденски револуционер- 
ни песни, како што ce: „Песна 
за дебарскиот војвода Максим“, 
„На леринскиот војвода Марко'4, 
„На Кочо војводата од Битол- 
ско“, „На Апостол војвода“, >?На 
Апостола“, „Песна на востаници- 
те од Малесија, Охридско“, „Пес- 
на на дојранскиот војвода Тодор", 
„Горда Пирин Планина“ и слич- 
но. Импонира фактот што илин- 
денс1ште револудионернн песни 
ce однесуваат за целокупната ет- 
нографска Македонија.

|Во публикацијата Васил Иконо- 
мов е прикажан како значаен 
полиглот (зборувал девет јазкци),

како црковен певец, како соли> 
ден преведувач. Преводот на Ико- 
номов, според Блаже Ристовски е 
мошне точен, стилски лесен, ди- 
јалогот природен и во духот на 
македонското народно раскажу- 
вање.

Откривајќи го на научната јав- 
ност од заборав ликот и делото 
на Васил Икономов, авторот на 
публикацијата Блаже Phctobckii 
заклучува дека споменатиов мо- 
шне разностран и заслужен лаза- 
рополец зазема скромно, но мош- 
не значајно место во пантеонот 
на македонската културно-нацио- 
нална историја. Во таа смисла, 
авторот истакнува дека Васил 
Икономов израснува во истакнат 
фолклорист и етнограф, народно- 
општински учител, вреден препи- 
шувач во духот на манастирската 
традиција во Македонија, црко- 
вен певец, преведувач, издавач 
и печатар со пошироко влијание 
во одделни структури од народот 
и виден национален деец од кру- 
гот на „националниот сепарати- 
зам“ од епохата на „лозарството“ 
во Македонија.

Александар ТРАЈАНОВСКИ

Д-р Вера ВЕСКОВИК-ВАНГЕЛИ „МЕЃУНАРОДИИОТ ДЕН HA ЖЕНАТА 
,8 ÄIAPT' И НАПРЕДНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА (1919—1945)",

Архив на Македонија — Скопје# 1985 година

Зборникот документи „8 А4арт 
во Македонија 1939—1945 година” 
од Д-р Вера Весковиќ-Вангели 
ce вбројува меѓу оние зборници, 
кои претставуваат документацио- 
на целина за периодот на HOB 
и Револуцијата. Тој содржи 52 
документи. Од нив 2 ce објаве-

ни во „Зборник на документи за 
учеството на жените во Македо- 
нија во HOB и Револуцијата 1941 
—1945 година” кој во издание на 
Институтот за национална исто- 
рија во Скопје и Конференција- 
та за општествена активност на 
жените во Македонија, излезе од
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