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ЖИВОТНИОТ, РЕВОЛУЦИОНЕРНИОТ И ПО    

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

На 4.8.1903 година, при 
величествен пречек во Кру-
шево, Ни кола Карев им се 
обратил на присутните: 
"...Браќа, ча шата на трпе-
нието се прелеа, пламнаа 
нашите срца и ние, си но-
вите на стра дал ниот наш 
народ за да ги исполниме 
светите завети на нашите 
дедовци и пра дедовци, се 
организи рав ме, дадовме 
заклетва за верност до 
смрт и воста навме за да й 
дадеме мир на нашата ма-
ченичка мај ка Македонија, 
чија земја е натопена со 
солзите, потта и крвта на 
нејзините си нови и ќерки и 
да изво ју ваме слобода, 
леб и чо веч ки правдини... 
Го разбивме и го истеравме 
врагот... Тур ците спасу вај-
ќи глава, из бегаа. Веру ва-
ме дека исти такви лекции 
дале и ќе даваат на врагот 
во сите останати околии. 
Целиот револуционерен 
ма  ке дон ски народ, кој ќе 
се справи со непријателот 
и на кој ќе му ја смачка 
главата како на змија, за 
да може вед наш веќе низ 
целата наша татковина, си-
те ние Маке донците без 
раз лика на вера, на род-
ност, пол и убе дувања да 
живееме сло бодно и спо-
којно... За да располагаме 
со таа висока човечка при-
добивка Шта бот е на мис-

Во последната глава од книгата "Никола Карев, 
живот и потоа", авторот Топузоски пишува 
за изоставувањето на Карев од државната 
химна, за неизградениот мавзолеј во Кру ше-
во и за малкуте споменици и спомен-обе-
лежја посветени на овој македонски херој.

лење, бидејќи ние кру шев-
чаните кои на Илинден те-
ковнава 1903 година јавно 
ги поставивме основите на 
нашето на родносно обе-
динување и опстојување, 
кое само по себе говори 
дека ние сме културни и 
светски ма кедонски чеда 
ослободени од заблудите 
на пропа гандите на им-
перијалис тичките бал кан-
ски држави, кои ни ги за-
коваа мож ностите да би-
деме при чи на за исто так-
во единство постигнато 
насекаде... Ис торијата нè 
уверува дека во Древна 
Македонија, Ма кедонија 
на Филип и Алек сандар не-
мало ропство, ќе дозво ли-
ме ли во денешна Маке-
донија ропство од нас, врз 
нас самите... ".

"Никола Карев, живот и 
потоа" од Кочо Топузоски, 
во издание на "Матица Ма-
кедонска", во знак на одбе-
лежувањето на 100-годиш-
нината од загину вањето на 
овој великан, бе ше промо-
вирана во Домот на Армијата. 
Во книгата се објавуваат до-
сега непознати документи, 
кои сведочат за неговото 
дело, а за да има целосна 
претстава за тогаш ните слу-
чувања, авторот ин тервју-
ирал негови совреме ници и 
членови на неговото се меј-
ство.

"Никола Карев, живот и 
потоа" има 310 страници, со 
предговор и 17 глави, кои 
содржат посебни тематски 
цели, а сосема на крајот е со-
држан прилог со фотографии 
од Никола Карев и од не го-
вото семејство, од соборците, 
од градот Крушево, вкупно 
58, кои многу автентично ги 
доловуваат времето и атмо-
сферата во кои тој живеел и 
дејствувал. Авторот мошне 
изворно и содржајно го пре-
несува детството на малиот 
Никола, неговото школување 
и чиракување, до печал бар-
ството во Софија, враќањето 
во Крушево, дошколувањето 
и учителствувањето, при што 
се запознава со социјалис-
тичките идеи и подоцна со 
револуционерните заложби 
на македонската организа-
ција, кои ќе го насочат не-
говиот животен и револу-
ционерен пат, па сè до не-
говото трагично загинување. 
Топузоски открива нови мо-
менти, презентира нови епо-
пеи, открива и расветлува 
нови личности од крушев-
ските илинденски настани. 
Промотори на монографијата 
беа господинот Паскал Ги лев-
ски и проф. д-р Зоран То до-
ровски, историчар, кои при  
промотивната реч ка жаа мно -
гу интересни факти по врзани 
за животот и за делото на 
Никола Карев, пот крепени од 
пишаните збо рови на авто-
рот Топузоски.

ИДЕАЛИ

Поводот за објавување на 
оваа монографија е не само 

идејата да се продре длабоко 
во настаните и во личностите, 
кои неизбришливо го од бе-
лежале нашето македонско 
постоење, туку и да се од бе-
лежи подзаборавената 100-
годишнина од загину вањето 
на Никола Карев. 

"Откако ја прочитав кни-
гата - истакна Гилевски - ми 
се наметна едно прашање: 
'Дали ние, денешните гене-
рации сме ги изневериле 
идеалите на Илинденското 
востание, на Крушевската ре-
публика и на Никола Карев, 
како најпримерен овопло-
тувач, инкарнатор на тие 
возвишани идеали на на ши-
от народ?'. Добро ќе биде 
секој Македонец да си го по-
стави ова прашање, денес 
кога нашата држава, лими-
тирана република се наоѓа 
во длабока криза од поши-
роки димензии. Треба да 
кажеме дека во Европа не 
постои народ, кој е толку раз-
единет во едно време, без-
ориентиран и очаен, како 
што денес е македонскиот 
народ. Еден од основните 
постулати и на првиот и на 
вториот Илинден беше токму 
идејата за единство на ма-
кедонскиот народ, за негово 
обединување во заедничка 
борба за слобода и за соз-
давање на своја суверена 
држава. Но, што се случи? По 
1945 година едниот од чети-
рите делови од Македонија 
влезе во состав на Југосло-
венската федерација, наплив 
од настани и во Пиринска и 
во Егејска Македонија и во 
делот од Албанија. Во 'Офи-
цијалната историја на маке-
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донскиот народ', објавена во 
1969 година во редакција на 
еден тим од истакнати исто-
ричари и врвни интелек ту-
алци под раководство на ге-
нералот Апостолски, пре циз-
но и јасно се забележани тие 
принципи на Илинден и на 
Крушевската република, но 
тоа како да остана пона таму 
само во кориците на книгата 
и да се подзабораваат тие те-
мелни принципи. По литич-
киот практицизам и наплив 
од општествени окол ности, 
како и многу фе де рални им-
перативи, некако се движеа 
во сосем друга насока. Уште 
се живи некои наши видни 
политичари и државници, 
кои свесно под влијание на 
некоја политичка конјуктура 
на времето, на стојуваа да го 
минимизираат значењето на 
Илинденското востание, поа-
ѓајќи од фактот дека тоа не 
било успешно востание". Спо-
ред Гилевски, таквиот став 
на една гар нитура поли ти-
чари, за жал, и денес го 
прифаќаат и вне су ваат некои 
дилеми во исто риската вис-
тина и во вред ностите на 
националната бор ба на ма-
кедонскиот на род. За време 
на Илин ден ското востание  
прв пат беше јасно, децидно, 
во вид декла рација изнесена 
идејата за верска рамно-
правност и за меѓуетничка 
сплотеност во борбата про-
тив тиранијата. Таа значајна 
идеја која прв пат се јавува 
во Илин ден ското востание, 
конкретно во Крушевската 
република, а што значи из-
весен прототип на денешната 
светска идеја за толеранција 
меѓу наро дите, се содржи во 
најсери озниот акт на ре во-
луцио нерната власт во Кру-
шево, во извесниот Кру шев-
ски ма нифест, на кој Кочо 
Топу зо ски му дава значајно 
место во книгата. 

"Од многубројните пода то-
ци и документи, толку штед-
ро и со силна беле трис тичка 
вдахновеност изне сени во 
книгава, добиваме впечаток 
дека Манифестот на нај дла-
бок демократски револуцио-
нерен начин ги прокламирал 
принципите на Илинденската 
револуција, а во нив се за-
бележува и сил ното влијание 
на Никола Ка рев. Тој бил го-
лем државник, организа тор, 
стратег, хума нист", до да ва Ги-
левски.

ПРОПУСТИ

Покрај бројните податоци 
и документи за делото на 
Карев, во последната глава 
од книгата насловена како 
"Од Свиланово до Крушево", 
авторот, за жал, пишува и за 
одисејата на пренесувањето 
на моштите на Карев во род-
ниот град, како и за чудните 
едноставно неверојатни ва-
ријации на песната, нашата 
денешна државна химна "Де-
нес над Македонија", во која 
беше изоставено името на 
Карев, претседателот на пр-
вата македонска република.  

Промоторот Тодоровски, 
говорејќи за монографијата, 
акцентот го става токму на 
мистериозната заборавеност 
од страна на компетентни лич -

Македонија со значајната 
монографија и им одржа 
лекција на историчарите ка-
ко се прави една книга за 
еден голем, значаен револу-
ционер. Ниту еден државен 
орган воопшто не ја ни сп-
омна годишнината. Бук вално 
ниту еден. Особено одго вор-
ни за овој пропуст се Мини-
стерството за култура и со-
браниската Комисија за од-
бележување значајни лич-
ности и настани. Тоа нај доб-
ро зборува за нашиот однос 
кон сопствената историја. 
Трудот претставува не само 
целосна и комплексна моно-
графија за Никола Карев, 
туку и прва документирана 
биографска студија за пр ви-
от претседател на Крушев-
ската република и еден вид 
демистификација на него во-

ровски, во последната глава 
од својата книга, тој пишува 
за изоставувањето на Карев 
од државната химна, за не-
изградениот мавзолеј во Кру-
шево и за малкуте споменици 
и спомен-обележја посве те-
ни на овој македонски херој. 
Во изворниот текст од пес-
ната "Денес над Македонија", 
напишан во 1941 година, ав-
торот Владо Малевски не го 
спомнува Карев. Меѓутоа, по-
доцна, во 1943 година, Кочо 
Рацин, кој ја објавил песната 
на Малевски во една своја 
книга, прави интервенции и, 
меѓу другото, го вметнува и 
името на првиот претседател 
на Крушевската република. 
Факт е дека до 1992 година 
песната се изведувала и се 
пеела во варијантата со Ка-
рев во текстот. Меѓутоа, таа 
година, со Законот за химна 
се усвојува текст во кој овој 
револуционер неправедно е 
изоставен. И ден денес авто-
рот се прашува зошто ни-
когаш не е реализиран кон-
курсот од 1948 година за из-
градба на мавзолеј на Карев 
во Крушево и зошто нема не-
гов споменик во Скопје. Мав-
золејот требало да биде из-
граден пред прославата на 
50-годишнината од Илинден, 
во 1953 година. Тој во книгата 
објавува стенограмски бе-
лешки од седницата на со-
браниската комисија, во кои 
Димче Мире, претседател на 
Одборот за одбележување на 
50 години од Илинден, при-
знава дека изградбата на ма-
взолејот е стопирана од то-
гашниот комунистички ли дер 
Лазар Колишевски. Така, пос-
мртните останки на Ка рев 
останаа заборавени и далеку 
од очите на јавноста сè до 
1989 година кога оса мна 
текст во еден печатен весник 
со наслов "Претсе да телот на 
Крушевската репуб лика уште 
не е погребан". Овој настан 
беше доживеан како голем 
национален ср ам, маке дон-
ската јавност се вознемири и 
беше револти рана, а поли тич-
ките фактори презедоа ит ни 
мерки за тр ајно смес тување 
на посмрт ните ос тан ки на 
Карев. Во 1990 година по смрт-
ните ос танки беа пре местени 
во сандак, кој беше положен 
во бетонскиот под на споме-
ни кот Илинден, а врз него бе-
ше поставен спо меник од бел 
мермер.   

ности на личноста и на де ло-
то на првиот претсе да тел на 
Крушевската репуб лика.

"Оваа година - вели Тодо-
ровски - славиме 100 години 
од загинувањето на Никола 
Карев а, за жал, Македонија 
го заборави првиот претсе-
дател на Крушевската репуб-
лика и еден од водачите на 
Илинденското востание. По 
сто години од неговото за-
гинување, никој во државава 
не се сети да го одбележи 
неговото револуционерно де-
ло. Кочо Топузоски, по во ка-
ција правник, ја отсрамоти 

то револуционерно дело. 
Зош то го велам ова. Досега 
за претседателот на Крушев-
ската република била обја-
вена само една мала бро-
шура, повторувана и видоиз-
менувана во повеќе наврати 
по повод јубилејните годиш-
нини од Илинденското вос-
тание". 

Кочо Топузоски, со кни-
гата "Никола Карев, живот и 
потоа", докажува дека на ши-
от однос кон Карев најдобро 
зборува за односот кон соп-
ствената историја. И како 
што натаму истакнува Тодо-

КОЧО ТОПУЗОСКИ, АВТОР НА МОНОГРАФИЈАТА


