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„Mbi levizjen kombetare dhe Demokratike Shqlptare ne vitet 1918—192446 Tirane, 1966

Ийститутот за историја и јазик при 
Државшот универзитет во Тирана, под 
редакцијата на Ментар Белегу, го изда- 
де овој зборник на избрани трудови 
од неколкумина научни соработници на 
Институтот, со цел за потемелно обра- 
ботувавье и запознавање на јавноста со 
йационалното и демократию движење 
на албанскиот народ, во периодот на 
една комплицирана политичка ситуа- 
ција (1918—1924 год.), во периодот на 
разните политички струен а во Алба- 
нија.

Во периодот на една ваква политичка 
констелација, албанскиот народ се бо
р ете за свој национален и државен 
опстанок, како и за демократию устрој- 
ство, под влијание на демократските 
движења на Балканскиот Полуостров 
и во светот. По извојуването на неза- 
висноста во текот на Балканските војни, 
албанскиот народ се борете со култур- 
В[ата и економска заостанатост, што го 
наследи од петвековното турско вла
деете. Toj требеше да се бори против 
месните феудалци, кои и натаму имаа 
главен збор во ошптествейите односи 
во новосоздадената албанска држава. 
Во текот на Првата светска војна, како 
и неа, албанскиот народ требаше да ja 
продолжи својата борба против феу- 
далната експлоатација.

Во овој зборник е сместена статијата 
на KAHREMAN YLLI: „Јунската рево- 
луција од 1924 год.” (5—22 стр.), во 
која авторот ja опишува буржоаско- 
демократската револуција, со која ал
банскиот народ, под влијанието на 
Социјалисичката револуција во Русија, 
се борете против ненародните режйми 
во Албанија. Лениновиот декрет за 
аграрната реформа наиде на сестрана 
поддршка кај албанските селски маси, 
а сето оваа, пишува авторот, даде 
поткрепа на демократското движете 
во јуни 1924 год. да се крене на воору
жено востание против велепоседничката 
влада во Драч. Народните маси нарочно 
ги надразнило убиството на Авни 
Рустеми, истакнатиот водач на демо
кратското крило на националното дви
жете.

На 25 мај 1924 годийа, народните 
маси, под раководство на Бајрам Цури 
и други йстакнати демократи, станаа 
против омразената власт на беговите

и на 10 јуни истата година ja зазедоа 
Тирана, од каде бете протерана феу- 
далната влада со Ахмет Зогу на чело. 
Со помошта на йародните маси бете 
формирана новата буржоаско-демократ- 
ска влада на чело со Фан Ноли. Анти- 
феудалниот и антиимперијалистичкиот 
програм на демократската влада беше 
воедно израз на аспирации на народ
ните маси. Со победата на демократ
ското движенье во Албанија започна 
и дејноста Ha домашната реакција,'како 
и на реакционерните влади на балкан
ските и европските држави, против но
вата буржоаско-демократска влада, ко- 
ja имаше смелост да воспостави дипло- 
матски односи со Советскиот Сојуз. 
Авторот опширно ги опишува наста- 
ните кои се одиграа помету домашната 
и надворешната реакаија од една страна, 
и демократските сили на оваа мала 
балканска земја.

Од страна 23—62, е статијата на 
МУИН ЧАМИ: „Политичките струења 
во албанското нацойално движете при 
крај на првата светска војна” .

Во оваа статија авторот сестрано ги 
објаснува сите политички струета во 
Албанија при крај на Првата светска 
војна, па до Койгресот во Луш та 
1920 год. и натаму. Опишувајќи ja по- 
литичата на заинтересираните европски 
држави околу Албанија, како во текот 
на Конференцијата на амбасадорите во 
Лондон, така и во текот на Првата 
светска војна, авторот зборува за после- 
диците на една таква политика на европ
ските и балканските држави. Австро- 
угарска и Италија, кои повеќе беа заин- 
тересирани за овие предели, настојуваа 
албанското движете да го ориентираат 
во своите политички колосеци. Пре- 
тензиите на италијанската буржоазија 
беа уперейи против територијалниот 
интегритет на Албанија. Тие аспира
ции дојдоа до израз и во Лондонскиот 
таен договор од 1915 година. Kora во 
1917 година „Правда” го објави овој 
таен договор, италијанската буржоа- 
зија, пишува авторот, разви широка 
пропаганда со која настојуваше да до- 
каже дека Лондонскиот договор обја- 
вен во „Правда” е изменет.

Победата на Антантата во војната 
уште повеќе ги разви империјалистич-

200



ките апетити йа италијанската буржоа- 
зија во реализирањето на нејзините 
планови. Под вакви политички услови, 
пишува авторот, на албанската феу- 
дална класа и беше најважно како да ja 
задржи власта во своите раце, а не да 
ja сочува независноста на албанскиот 
народ. Политичките групации, кои ба- 
раа поткрепа во империјалистичките 
сили, останаа без поддршка на\народ- 
ните маси. Ова, воедно, и помогнало 
на демократското крило, со нејзината 
антифеудална и аНтиимперијалистичка 
платформа, да ги придобие народните 
маси. Во јануари 1920 година свикан 
е койгрес во Лушња, кој во извесна 
смисла ќе ги одреди натамошйите на- 
соки на државната политика.

На страна 63—91 е сместена стати- 
јата на FANE VEIZI „Дејноста на на- 
ционалната влада формирана во Лушња 
1920 год.”

На Конгресот во Лушња, одржан по 
инициатива на демократското крило 
на националйото движење, разгледани 
се плановите на Мировйата конферен- 
ција, во врска со распарчувањето на 
албанската територија спрема предви- 
дувањата на Лондонскиот таен договор. 
На овој конгрес е избрана делегација, 
која ќе ги застапи интересите на албан
скиот народ на мировната конферен- 
ција во Париз. На конгресот е избран 
и Национален одбор од 37 члена, како 
и новата влада, која требаше да ja 
замени драчката феудална влада.

На националната влада избрана во 
Лушња и претстојуваше жестоката 
борба, како со дотогашната влада, така 
и со други политички групации, а осо- 
бено против Есад пашината трупа. 
Новата национална влада во 1920 год. 
требаше да ja раководи борбата на ал- 
банските народни маси против итали- 
јанските окупатори во Валона и некой 
приморски краишта, која се круниса со 
успехот на народните маси и протеру- 
вавье на италијанските сили од Валона.

Статијата на SIRI SHPALLO „Бор
бата за национална школа во текот 
на 1920—1924 година” поместена е на 
стр. 92—126. Во оваа статија авторот 
опширно ja опишува борбата на албан
скиот народ за национална школа, во 
која се истакнува дека борбата за нацио
нална школа, воедйо, била и борба про
тив странските школи и нивното влија- 
ние во Албанија. Националйата албан-

ска школа, пишува авторот, треЅала 
да биде единствена за сите албански 
деца, без обзир йа нивната верска при- 
падност. Во оваа статија опширно се 
опишува борбата против конзерватйв- 
ните и црковните кругови, кои служеа 
на странската пропаганда.

На страница 127—179, авторот BUR- 
HAN ČIRAKU пишува за првите пар
ламентарии избори во Албанија во 
текот на 1921 година. Авторот дава 
доволно податоци од кои може да се 
гледа општествената и класната стук- 
тура на албанското население во пред- 
изборниот период. Од тие податоци мо- 
жат да се согледат и предизборните 
борби на политичките групации за 
власта.

Авторот DIMITER KOTINI, на стра
ница 180—192, зборува за тешката еко- 
номска состојба на селските и градските 
работйи маси во текот на 1921—1923 
година. Во оваа статија авторот ja опи
шува економската ситуација во земјата, 
разните обврски и задолженија на насе- 
лението, како и феудалните институции, 
кои уште постоеа и се користеа со 
економската експлоатација на народ
ните маси и тешкотиите што надвиснаа 
врз плеќите на сиромашните Народни 
маси. Оваквата економска состојба 
придонесе, во јуни 1924 год., народните 
маси да се приклучат на буржоаско- 
демократската револуција против феу- 
дално-сопственичката влада на Ахмет 
Зогу.

На страница 193—224 е сместена ста- 
тијата на SELIM SHPUZA, во која 
авторот зборува за внатрешната оп- 
штествено-политичка борба во Албанија 
во текот на јуни—декември 1924 година. 
Со оваа внатрешна борба, позната и 
како јунска револуција, демократското 
крило, со поддршка на народните маси, 
успеа да се ослободи од феудалната 
влада и да ja формира буржоаско-демо- 
кратската влада со Фан Ноли.

Авторот ARBEN PUTO во својата 
статија (224—250 стр.) пишува за над- 
ворешните односи на демократската 
влада од 1924 година. Овде станува збор 
за настојувањата на демократската 
влада за нејзиното признавање од стра
на на големите сили, како и за одолго- 
влечувањето од страна на Големите си
ли за признавање на оваа дёмократска 
влада на Албанија. Единствената влада,
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која ja признаваше тогашната влада на 
Албанија, беше владата на Советскиот 
Сојуз, со која дојде и до размена на 
дипломатските претставкици.

ЦелосНо земено, овој зборник, прет- 
ставува добра научна работа, засно- 
вана врз архивските истражувања на йе- 
колку истакнатн научш работйици, кои

успеаја да дадат сестрай прегЛед на 
општествено-економската и политич- 
ката ситуација во Албавдуа од крајот 
на Првата светска војка до 1924 година, 
кога повторно се врати на власт кой- 
зервативната феудална влада на чело 
со Ахмет Зогу.

Ш . Р .

Les Cahiers de l’Histoire (Paris) 69 (1967), 128

Овој број На ова познато париско 
месечно списание издело е посветен на 
Октомвриската револуција. Објавена е 
студијата на Серж Бернштајн (Serge 
Bernstein) под наслов: „Руската рево- 
луција од 1917 година” (La Révolution 
Russe de 1917). ИзложеНието e разде
лено на шест поглавја со увод и заклу- 
чок. Во уводниот дел определена е Ре- 
волуцијата како капитален настан во 
XX век. Во првото поглавје се говори 
за йационалниот проблем На Русија во 
предвечерјето на Револуцијата, за еко- 
номските, социјалните и политичките 
проблеми, што воделе кон заострување 
на кризата, до револуционизирање на 
масите и до подготвување на Револу- 
цијата. Одделно поглавје е посветено 
на буржоаската револуција од февру- 
ари 1917 година. Текот на оваа револу- 
ција е изложен прегледно и илустра- 
тивяо. Паѓањето на царизмот и побе- 
дата на буржоаската револуција е озна
чено како Нов период во преминот кон 
социјалистичката револуција. За одно- 
сите на Привремената влада коН Сове- 
тите во Петроград е одделено посебно 
поглавје, кое е означено и како двовласт. 
Стапувањето на Ленин на сцената е 
определено како значаен момент во 
преминот кон организираното подгот- 
вување на Револуцијата. Накратко е 
разработена дејноста на Ленин во пред-

вечерјето на Револуцијата, а потоа й на 
подготовките на болшевиците за воста- 
ние во периодот јули—септември 1917 
година. Најголемо внимание е обрнато 
на самата Октомвриска Револуција. Се 
говори за подготовките на болшеви
ците и агонијата на Привремената 
влада, последките трескавй дни во пред- 
вечерјето На Револуцијата и револуцио- 
нерните дни на Октомври. Прегледот на 
самото изведувагье на Револуцијата е 
придружен со излагање за решенијата 
на II конгрес на Советите, потоа три- 
умфот на Ленин за победоносното изве- 
дување На Октомвриската социјалис- 
тичка револуција. Во заклучокот е опре
делено зйачешето на Октомври и во 
револуционизирањето На европските 
маси. Войредйо значајно е оценета по- 
бедата на првата социјалистичка држава 
во светот, која отворила „една суштес- 
твена страна во историјата на човеш- 
твото.” Како прилог е објавеНа хройо- 
логија на настаните, биографски белеш- 
ки на протагонистите на РевоЛуцијата 
и кратка библиографија. Во текстот се 
објавени и илустрации.

Иако некой ставови на авторот под
лежат на критика, изложението придо- 
несува за прегледно запознавагье со ве- 
личината на големиот Октомври.

X. Л .—п.

Atti del Secondo Congresso Internacionale di Arte Turca. Napoli 1965

Во издание на Ориенталскиот инсти
тут, семинар за туркологија при Уни- 
верзитетот во Неапол, излезе од печат 
публнкацијата која ги содржи сите ре
ферата; и научни соопштенија, кои беа 
изнесени на II Меѓународен конгрес за 
турска уметност што се одржа во Вене- 
ција во 1963 година.

Во книгата се изнесени, всашност, по- 
следйите достигања На мегународен 
план во проучувањето на турската 
уметйост во областите на архитекту- 
рата, на диковната и применетата 
уметност. ЙзНесени се ийтересни при- 
лози кои ja третираат проблематиката 
од проучувањето На неподвижните об-
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