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Васил ТОЦИНОВСКИ

ЗБОРОТ KYPIÜYM И ДИНАМИТ. АТАНАС РАЗДОЛОВ, СКОШЕ,
1990, 242 с. 8°

Во издание на Институтот за 
фолклор „Марко Цепенков“ од 
Скопје, излезе од печат научни- 
от труд на д-р Васил Тоцинов- 
ски, под горниот наслов, посве- 
тен на животот и делото на поз- 
натиот македонски ревалуционер 
и публицист Атанас Раздолов. Тру- 
дот содржи 242 страници текст и 
10 страници илустрации и факси- 
мили. Поделен е на неколку п о  
главја: Вовед, Македонија од кра- 
јот на XIX и почетокот на XX 
век (13—30), Животот и творечки- 
те врвици на Атанас Раздолов 
(1872—1931) (31—116), Литературно 
то дело на Атанас Раздолов (117 
—166), Новинарско-публицистич-
кото дело (167—192), Светот на 
идеите на Атанас Раздолов (193— 
223), Заклучок (224—226), Литера^ 
тура (227—231), Резиме на францу- 
ски јазик (233—237)) и Показалец 
на имињата (239—242), којштово 
голема мера го олеснува користе- 
њето на книгата.

Во првото поглавје: Македо- 
нија од крајот на XIX и иа по- 
четокот на XX век, е даден пре- 
сек на општествените и политич- 
ки прилики во Македонија и е 
претставена појавата и развито 
кот на македонското национално- 
ослободително движење, што 
прокламира за цел на своето ре- 
волуционерно дејствување: „бор- 
ба за независност и за посебна 
државност“. Притоа авторот ука- 
жува и на социјалната основа на 
движењето.

Прашањето за развивањето и 
ширењето на револуционерна про-

паганда на Македонската револу- 
ционерна организација е третира- 
но како едно од суштествените 
прашања. Во врска со тоа ce раз- 
гледува појавата, ширењето и 
улогата на револуционерниот пе- 
чат. Атанас Раздолов ce појавува 
како еден од најангажираните и 
најдоследии револуционери и пу- 
блицршти. Тој со својата револу- 
ционерна мисла и акција, со ак- 
тивноста и пишувањето во рево  
луционерните весници и бројни- 
те одделни револуционерни пуб- 
ликации, со настапите на јавните 
трибини, расправи и митинзи ќе 
стане општо познат и признат не 
само во круговите на македонски- 
те кационални и револуционерни 
дејци к кај широките народни 
маси. Во сите негови текстови, во 
целокупното негово творештво е 
доминантна национално-револуци- 
онерната тема. Единствена тема 
којашто, според констатацијата 
на Тоциновски, „од почеток до 
крај ja исполнува целовитоста 
на неговото творештво". Контоа 
уште додава дека делото на Раз- 
долов „извира, длабоко од срце- 
то и свеста како изјасната маке- 
донска позиција што отворено и 
бунтовно ги одразува авторови- 
те револуционерни идеи, толку 
потребно и моќно оружје во ор- 
ганизираната борба на македон- 
скиот народ за негова политичка, 
национална и социјалиа слобода". 
Според пишувањето на Раздолов 
оружената борба е бескомпромис- 
на и дека таа е „единствениот пат 
што води до ослободување на Ma-
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кедонија". Заговарал перманентна 
националноослободителна и с о  
цијална револуција што за тоа 
време, според оценката на То- 
циновски, „претставуваше нов 
квалитетен момент во учење- 
то на македонската теорија 
за револуцијата". И дека тој 
целиот свој живот и творечкивек 
ќе го посвети во одбрана на неза- 
внсноста и самостојноста на ма- 
кедонската револуција. Кајостро 
ги осудувал надворешните меша- 
ња во светото дело на Македони- 
ја и мешањето на владите набал- 
канските монархии, притоа особе- 
но на бугарската влада" којашто 
предначи пред сите“. Тој бил от- 
ворен и огорчен противник нако- 
румпираниот Врховен комитетво 
Софија во служба на завојувач- 
ката политика на бугарската др- 
жава и кнезот. Беспоштедно ги 
критикувал и разобличувал тие и 
такви Македонци и нивното ста- 
вање во служба на туѓи интере- 
си појава што ja жигосувал како 
„најголемо зло и цречка за успех 
на ослободителиото дело на маке- 
донскиот иарод". Повикувал на 
единство во борбата за национал- 
на слобода и создавање на само  
стојна држава, како „света долж- 
ност на секого, свет долг и за- 
вет кон својот народ и такови-

ii3fiSLsl. Co своите реЕолуционерно- 
демократски становишта Раздолов 
го свртел вниманието на идеоло- 
шт и стратегот на МРО Гоце 
Делчев. И, како што посебио по- 
тенцира д-р Васил Тоциновски, 
„не случајно ќе стане негов прв 
соработкик".

Определувајќи го местото на 
Атанас Разделов и неговото дело 
во историјата на македонскиот 
народ, авторот со право конста- 
тира дека тој спаѓа во редот на 
„нај истакнатите и најзаслужни 
револуционери и публицисти" од 
крајот на XIX и почетокот на XX 
век, кој целиот свој живот и сво- 
ето дело „исцело и пожртвувано 
ќе го посвети на борбата на сво- 
јот македонски народ за слобода 
и независен државен живот“.

Предметниов труд на д-р Ва- 
сил Тоциновски претставува нај- 
комплетна и најкомплексна сту- 
дија за животот и делото на го- 
лемиот македонски национален ре- 
волуционер, поет и публицист, не- 
одменлива при проучувањата ца 
македонското национално ослобо- 
дително движење од илинденски- 
от период, македонскиот револу- 
ционерен печат и македонската 
политичка и социолошка мисла.

Михајло МИНОСКИ
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