
G . N urigiani, M acedonia yesterday and today. R om e9 Teleuropa 1967, X IY  —  172 — X X III.

Уште една книга за вистината на 
Македонија. Пред една година се за- 
познавме со неговата книга, под овој 
ист наслов, издадена на италијански 
јазик; cera таа иста книга, дополнета и 
на места пропшрена, доаѓа на англис- 
киот, американскиот и другиот читател, 
којшто се служи со англискиот јазик, 
да му ja презентира величината на 
Македонија, нејзиното историско и 
културно минато, врвните постигања на 
нова Македонија.

За разлика од претходната книга, 
во оваа се запознаваме со нови и ори- 
гинални, афирмативни податоци. Тоа 
се пред се гледиштата на низа англиски 
истакнати државници, учени, публи- 
цисти, патеписци и новинари, кои по 
разни поводи, а некой и константно се 
занимале со македонското прашавье, го 
определило своего гледиште по однос 
на Македонија. Mery тие корифеи 
Нуриџани на прв план го издвојува 
големиот англиски државник Вилијам 
Гледстон. Сакајќи понагласено да го 
истакне неговото гледиште по праша- 
њето, Нуриџани како мото на оваа 
своја книга ja зема неговата лозинка — 
„Македонија на Македонците”, иска- 
жана во 1897 година. Поопстојно на 
Гледстоновото гледиште за Македо
нка Нуриџани се задржува во уводот 
на книгата. Поопределено ja наведува 
историјата на тоа негово гледиште, се 
осврнува на неговото писмо од 1897 
година, во кое алудираше Македонија 
да биде за Македонците и да се реши 
прашаььето во рамките на една бал- 
канска федерација. Потем, Нурщгани 
се задржува на начинот како ова Глед- 
стоново гледиште било прифатено во 
Англија и сред македонските напредни 
дејци. Мошне импресивни се заклучо- 
ците на авторот за значењето на Глед
стоновото гледиште, кој на европеки 
план со својот висок и авторитетен 
глас ja нагласил вистината за македон- 
скиот народ.

На ист пиедестал Нурицани го по- 
ставува и придонесот на Џемс Ваучер, 
истакнатиот кореспондент на „Тајмс”, 
кој во време на Илинденското востание 
и потоа, ja рапгирил низ светот висти
ната за ослободителната борба на Ма- 
кедонците. Во галеријата на македоно- 
филите Нурицани го вклучува и Цемс 
Брајс, Џ. Фресер, Браќата Бакстоновци, 
Леди Томсон, патеписците Макензи и

Ирби, новинарот Р. Вион, за да заврпш 
со географичарот X. Р. Вилкинсон, кој 
во 1951 година со својата книга за 
етнографската картографија на Маке
донка, високо го определи национал- 
ниот развиток на Македонците.

Во натамошното изложуваьье, како 
и во италијанското издание и во ова, 
Нурицани опстојно се задржува на 
културните, уметничките и историските 
вредности на македонскиот народ, за 
да даде посебен акцент на историјатот 
на македонското прашање, на Илин
денското востание, на македонскиот 
јазик, на современата македонска лите
ратура, на знаменитостите на Македо
нии и на низа дурги карактеристични 
особености, она што го издигнувало 
македонскиот народ — вчера, на она 
што го возвишува ·— денес.

Посебно забележителна страна на 
ова англиско издание од книгата на 
Нурицани е во тоа, што на крајот е 
додаден поопширен оеврт за пишува- 
н>ето на италијанскиот печат по повод 
излегувањето италијанското издание на 
книгата. Достатно е само да се прочи- 
таат овие одзиви, напишани во една 
суперлативна и ерудитивна форма, за 
да може уште повредносно да се опре
дели значењето на оваа книга, која 
мошне многу придонесе за афирмаци- 
јата на Македонија на евррпски план. 
Така, „Idea”, книгата ja определува 
како „вистшнска енциклопедија на Маке-  

донија”, за да заврши со тоа дека: 
„Епичните страви во книгата ги опи- 
шуваат славните борби за слободата, 
истите се проследени со песиите, лите- 
ратурата и работите на уметноста, кои 
славеа и долго копнееја за македонската 
независност во една химна со еден наг- 
ласен патос,” „И Согпеге di Roma” 
напишал дека: „Хероите, народот на 
Македонија, се еден пример, еден 
симбол, кој ги инспирирал сите оние, 
што сакаат да ги видат тираните и 
угнетувачите прогнати од земјата.. . ” 
Книгата на Нурицани, според „L* 
Italia Turistica” изложува“ една систе- 
матска слика на главните аспекта од 
културниот живот на Македонците. 
Таа чини еден комплетен преглед на 
Македонската култура денес, еден руд
ник за информации за еден значаен 
предмет за разбирање и проценување 
местото на македонскиот народ де- 
неска во рамките на европската циви-
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лизација”. „Gazzetta di Salerno” оди 
подалеку во определувањето впечато- 
кот на оваа книга, нагласувајќи дека: 
„Македонија е мала нација, но е нација, 
не е провинција.” На ова се придружува 
„Mondo Lirico”, за да потенцира на 
свој начин дека „Еден народ, како што 
се Македонците, којшто имаше минато 
богато со хероизам, саможртви, инди- 
видуални и колективни вредности, до- 
стоен е да биде благороднички почиту- 
ван меѓу добродетелите на човештвото.” 

Поволниот одзив на книгата на 
Нурицани уште еднаш ja потврдува 
Нејзината вредност, како студија што 
го отворила прозорецот за афирма- 
тивно разбирање на македонската вис- 
тина, на Македонија, што беше вчера, 
на Македонија, што е денес. Ова ан- 
глиско издание оди потаму, тоа уште 
повеќе го проширува хоризонтот, на 
поуниверзален план ja афирмира Маке
донии. Книгата и овој пат мошне 
солидно и технички е опремена, со

бројни илустрации и со модерна гра- 
фичка опрема. Со тоа уште повеќе се 
зголемува впечатокот за оваа студија, 
како мошне значајна и стојносна пуб- 
ликација за Македонија. Придонесот 
и овој пат на Нурицани е навистина 
голем. Адмирацијата негова кон Маке
донците и овој пат доаѓа до најсилен 
израз. Затоа уште еднаш и по овој 
пат ja изразуваме кон него должната 
почит и признание. Можеби оноа, што 
тој го има напишано на крајот од своја- 
та книга достатно бриљантно ja осветлу- 
ва неговата почит кон Македонија: „На 
крајот од мојата книга посветена на 
Македонија, јас сакам уште еднаш да 
ja изразам мојата возбуда кон нејзи- 
ните храбри синови, кои се борат денес 
за светла и среќна иднина.” Таа негова 
адмирација се повлекува од почето- 
кот до крајот на книгата. Затоа и таа 
негова афирмативност, возбудувала со 
својата објективност, и натаму ќе чини 
фундамент на вистината.

Манол Пандев ски, Политичките партии и организации во Македонија (1908—1912). 
Изд. „Култура”. Скопје 1965, стр. 439

Книгата „Политичките партии и 
организации во Македонија (1908— 
1912)” од Д-р Манол Пандевски е 
разделена на три дела, содржи предго- 
вор и заклучок, а на крајот се дадени и 
забелешки, кратенки, извори и литера
тура, како и регистер на личните имшьа.

Во првиот дел — „Основни моменти 
во економскиот и општествено-поли- 
тичкиот развиток на Македонија во 
првата деценија од XX  век” — авторот 
отпрвин се задржал и го дал економско- 
социјалниот развиток на Македони] а 
во разгледуваниот период. Притоа ав
торот сосема правилно се изјаснил 
кога навел дека во почетокот на XX  
век Турција, а во нејзиниот состав и 
Македонија, преставувала полуколо- 
нијална аграрна држава во која основ- 
ното производно средство си останала 
земјата. Доста аргументирано авторот 
ги осветлил аграрните односи, базирани 
главно врз беговската аграрна соп- 
ственост. Ваквите аграрии односи, како 
и застарениот даночен систем, ги др- 
желе во бездушна експлоатација и во 
постојано незадоволство македонско
го селанство. Тоа била причина, наве- 
дува авторот, постојниот класен анта- 
гонизам да се испреплете и со нацио-

нални и верски моменти. Авторот со
сема правилно смета дека полуколо- 
нијалната економска и финансиска за- 
висност на Турција од европските им- 
перијалистички сили го спречувале раз- 
витокот на индустријата и занаетчис- 
твото и воделе кон натамошка паупе- 
ризација на народните маси. Младотур- 
ците по земањето на политичката власт, 
наведува авторот, не извршиле никакви 
структурални општествени замени, ниту 
им ja подобриле положбата на народ- 
ните маси, оставајќи ja, со тоа, неизме- 
нета и основата за натамошии остри 
класни, политички и национални борби; 
Лошата економска положба довела до  
појава на глад (1909), до епидемија 
на Колера (1911) и го продолжила 
масовното економско емигрирање на 
одвишната работна снага од Македо
нка.

Врз база на совремей изворен мате
риал и опширна литература, авторот 
успеал доста успешно да ни го расветли 
и политичкиот развиток. Авторот се- 
сема правилно се изјаснил, кога навел 
дека придобивките од уставната по
беда се ограничило единствейо врз 
политички план, воведувајќи, за изве- 
сен временски период, општествен мир
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