
3 2 5 .8 3  +  3 2 9 .7 3 :0 0 8 (4 9 7 .1 7 )  „18" (0 4 9 .3 )

Владо ПОПОВСКИ

МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕ- 
Њ Е ДО ТМОРО — СОЦИЈАЛНО ПОЛИТИЧКИ КАРАКТЕР —  

„Македонска книга“ — Скопје 1989, 271.

Кои крајот на 1989 година во 
издание на „Македонска книга" 
од Скопје излезе од печат мош- 
не значајната студија иа д-р Вла- 
до Поповски под наслов: „Маке- 
донското национално-ослободител- 
но движење до ТМОРО — Соци- 
јално политички карактер". Глав- 
ната цел на авторот со публику- 
вањето на спомнатава монографи- 
ја е да го утврди и дефинира со- 
цијално-политичкиот карактер на 
македонското националноослобо- 
дително движење од самото не- 
гово појавување на историската 
сцена па cè до формирањето на 
Македоиската револуционерна ор- 
ганизација. Всушност, во оваа 
студија авторот врши анализана 
уставите на македонското нацио- 
налноослободително движење, за 
да може врз основа иа до- 
тогашните национално-културно 
и општествено-политички про- 
цеси и белези на движењето 
да ja прикаже иеговата повисока 
етапа — револуционерната и др- 
жавно-творната манифестација.

¥ште во првата глава од пр« 
виот дел „Национално-културните 
процеси во македонското ослобо 
дително движење до Источната 
криза“, Поповски подвлекува де- 
ка за такво движење во Македо 
нија може да ce зборува од п о  
ловината на X IX  век. Таквото 
пројавување ce манифестирало на 
планот на народносната и нацио 
налната индивидуалност и субјек- 
тивирањето на македонскиот на- 
род преку потребата од свое име,

од свој јазик, од свои училишта, 
од свои црковно-училишни опш- 
тини и од своја надионална црк- 
ва. Значи, македонското кационал- 
ослободителиото движење во пр- 
виот период од својот развиток 
ce појавило како движење за на- 
цконалi lOKyj itурно легитимирање 
и признавање на Македонците ка- 
ко посебен иарод во структурата 
на Турската империја.

Македонското име како на- 
родносно и национално ce поја- 
вило кон средината на минатиот 
век. Дотогаш Македонците биле 
именувани како: Славјани, Слове- 
ии, каури, рисјани, рајати, раја, 
уруммилет и друти. Меѓутоа, кон 
средината на 50-тите и во текот 
на 60-тите години на XIX век, во 
кругот на поиздигнатите македон- 
ски средини, особено во прв ред 
среде интелигенцијата и во рам- 
кпте на поопштото будење и за- 
јакнуваи>е на македонската гра- 
ѓанска категоризација, ce јавило 
и ce издиференцирало македон- 
ското име како народносен и на- 
ционален белег. Иако било доче- 
кано на нишан од соседните про  
паганди, македонското име, како 
симбол на национална функција, 
сепак успеало да си пробие пат и 
да најде место во широко разви- 
ената скала на национални одред- 
ници со кои веќе ce постигнало 
формирање на македонска нацио- 
нална програма.

Вториот дел од студијата и 
е посветен на револуционерната и 
државнотворната манифестација
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на македонското ослободителио 
движење до формирањето на 
ТМОРО. Во четирите глави на овој 
дел, авторот ce осврнува, најпр- 
во на реформните процеси во 
Турската држава, со посебен ос- 
врт ка политиката на македон- 
скиот народ и неговата положба 
и револуционерните манифеста- 
ции на македонското ослободи- 
телно движење. Во таа Схмисла, 
Поповски продлабочено и аргу- 
ментирано ги образложува ре- 
формните процеси во Турција од 
иериодот на Танзиматот pi hpib- 
ното општо значење. Во оваагла- 
ва, особено. ce одбележани про  
мерште во положбата на маќедон- 
CKPIOT народ пред Големата рјсточ- 
на криза и нивниот одраз врз хма- 
кедонското ослободително движе- 
ње, Во посебна глава ce следипо  
литиката на балканските држави 
и монархпи pi политиката на ев- 
ропскрхте сили, како и нивниот 
однос кон Македонија и кон ма- 
кедоиското ослободително движе- 
ње.

Централната глава во овој дел 
од монографијата им е посветен 
на револуционернргге и државно- 
‘ѓвориите * манифестаци на маке- 
донското ослободително движење 
во Источната криза. Значи, во 
оваа, според нас, централна гла- 
ва, акцент ce става на македон- 
ското ослободително движење за 
време па Големата источна кри- 
за. Тука, до израз доаѓа прикажу- 
вањето на социјалните и политргч- 
KPixe потеицијали на македонско 
то ослободително двжкење за 
време на Разловечкото (1876) и 
Кресненското востание (1878/79). 
Зиачи, до Р1зраз доаѓа авторово- 
то проникнување во настаните по- 
врзани со формирањето Pia Маке- 
доршката лига од 1880 година; со 
формрграњето на нејзиниот Воен 
штаб и улогата што ja Р1мал во 
Привреемната управа иа Македо- 
нија и со основањето на македон- 
ската војска. Покрај тоа, кога 
станува збор за настаните што ce 
одкграле во источкомакедоршки- 
GT политички центар, Поповскк 
ce задржува и на Уставот за ид- 
ното државно уредување на Ма- 
кедонија од хмарт-апррш 1880 го- 
дика со 103 члена; на Воената рш- 
струкција за устројството на ма- 
кедонската војска во Автопохмна 
држава Македонија од 12 април 
18SÖ година со 161 член; на При-

времената воена инструкција за 
дејствувањето на македонската 
војска од 6 мај 1880 година со 
103 члена; на Мемоарот до голе- 
мите европски сили од 23 јуни 
1880 година и на Манифестот на 
Главниот штаб објавен на Пирин 
Планина на 29 јуни 1880 година. 
Што ce однесува на југозападни- 
от политички центар, Поповски 
ce навраќа на формирањето на 
Националното собрание на Маке- 
допија и Привремената влада 
„Единство", кои ги донесе про- 
толкуванрхте решенрца од 2 jypipi 
1880 година, пропратени од При- 
врехмеиата влада на Македонија 
до големите срши и на Мани- 
фестот на Привремената влада 
на Македоиија од 23 март 1880 
годрша. Овој свој централен и 
косечен дел во студрцата авторот 
го завршува со четвртата глава 
нод наслов: „Ochobhpi карактерис- 
тикрр и достигР1увања на македоР!- 
ското ослободително движење од 
вториот период“, кадешто всуш- 
ност ги сумира своите претходии 
образложувања..

Третиот дел од хмонографијата 
Поповскр! целосно им ja посветил 
на уставите и на другите актР1 на 
македонското ослободително дви- 
жење во Големата источна кри- 
за како показател на неговата со~ 
цијално-политичка пррфода. Низ 
четирите глави ка овој дел д о  
минпраат ирашарвата поврзани во 
врска со државнотворната магш- 
фестација на хмакедонското осло- 
бодителпо движење и значењето 
на „Уставот на А4акедонскиот во- 
станички комитет од 1878 година", 
во тесна врска со содајалната, 
политкчката и дрлсавно-правната 
програма на Уставот. Преку сле- 
дењето на Уставот на Македон- 
CKPIOT востаиички комитет во Кре- 
снекското востание од 1878 годи- 
на, Поповски поогашфно ja раз- 
гледува социјалната, полР1тичката 
u државноправната програма на 
Уставот, како крајна цел за ид- 
ното формирање на самостојна 
македонска држава. Покрај тоа, 
авторот ce задржува и на Уста- 
вст за идното државно уредува- 
ње на Македонија од 1880 годи- 
на, кадешто аргументирано ги об- 
разлолсува прашањата поврзанрт 
со социјалната, политичката и 
национална програма на тој Ус- 
тав како и државно-правните ат- 
рибути иа уставгшот концепт за
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идното државно уредување на 
Македонија од 1880 година. Во по- 
себна глава Поповски ги освет- 
лува актите на Националното со- 
брание на Македонија и на ма- 
кедонските црковно-училишни оп- 
штини од 1880 година. Во оваа 
проблематика до израз доаѓаат 
авторовите образложувања во вр- 
ска со Македонското национално 
собрание и акциј ата на македон- 
ските општини од 1880 година, 
како и концепцијата на македон- 
ските општини за реформи на 
Македонија испратени до европ- 
ската комисиј a во Цариград.

На крајот Поповски сосема 
правилно заклучува дека маке- 
донското ослободително движење 
во периодот од почетокот на Го- 
лемата источна криза до 1893 го  
дина ce наоѓало во развиена иа- 
ционална, социјална и политичка 
зрелост пред создавањето на 
ТМОРО.

Од изложеново, слободни сме 
да го дадеме нашето високо ми- 
слење за објавената публикација 
на д-р Владо Поповски. Станува 
збор за еден мошне сериозен и 
значаен научен труд, кој третира 
мошне интересна и досега недо- 
волна расветлена проблематика 
од историјата на македонскиот

народ во втората половина на 
XIX век. Оттаму, слободни сме 
да констатираме дека најновата 
студија на Поповски е мошне 
значајна публикација, со која, 
разработувајќи ja низ призмата 
на социолошко, политичко-правни 
параметри и применувајќи малку 
поразличен пристап и метод на 
работа од еден класичен историо- 
граф, во погруба смисла на збо- 
рот, авторот ни дал едио автен- 
тично историографско остварува- 
ње со доста интердисциплинарни 
елементи на обработка. Покрај 
тоа, најновата публикација на д-р 
Владо Поповски претставува ав- 
тентична студија за уставите во 
македонското надионалноослобо- 
дително движење до основањето 
на ТМОРО и неодминлива моно  
графија за македонската држав- 
но-правна историја и за македон- 
ското националноослободително 
движење во почетокот на втора- 
та половина на XIX век до 1893 
година, Со тоа, спомнатава моно  
графија на д-р Владо Поповски 
претставува нов, мошне значаен 
прилог во македонската историс- 
ка наука.

Александар ТРАЈАНОВСКИ
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