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ПОЈАВАТА на тритомната „Исто- 
рија на македонскиот народ“ коин- 
цидира со дваесетгодиш ниот јубилеј 
на Институтот за  национална 
историја, и со дведеценскиот раз- 
воен пат на Скопскиот универзитет 
„Кирил и М етодиј“.

Д оаѓајќи  во времето на полната 
аф ирм ација на македонската научна 
мисла среде светските научни круго- 
ви, „И сторијата на македонскиот на
род“, покрај тритомниот „Речник 
на македонскиот ја зи к “, публику ван 
во периодот од 1961—1966 год., прет- 
ставува светол показ на самобит- 
носта на македонскиот народ. Во 
тоа се гледа нејзиното капитално 
значенье.

Под редакција на акад. Михаило 
АПОСТОЛСКИ (претседател), д-р 
Даичо 3 0 ГРАФСКИ, д-р Иван КА- 
ТАРЏИЕВ, акад. Блаж е КОНЕСКИ, 
Љ убен ЛАПЕ, акад. Димитар 
МИТРЕВ и др Христо АНДОНОВ- 
ПОЛЈАНСКИ — создадено е волу- 
минозно дело во кое се оцртани 
суштинските страници на македон- 
ското минато.

Секретари на Редакцијата се: д-р 
Глигор ТОДОРОВСКИ и д-р Алек- 
сандар СТОЈАНОВСКИ.
„И сторијата на македонскиот народ“ 
е колективен труд на четириесетина 
истакнати научни работници од об- 
ласта на историјата, економиката, 
културата и уметноста. Таа е дело 
на академици, универзитетски про- 
фесори, доктори на науки и други 
научни и стручни соработници.

„И сторијата на македонскиот на
род“ е плод на повеќегодиш ните 
творечки напори на научните работ
ници од И Н И  — Скопје, Катедрата 
за  историски науки при Ф илозоф- 
скиот факултет, како и на други 
надвореш ни научни креативни сили.

И дејата за  пишуваьье историја на 
македонскиот народ има длабоки 
корењ а во минатото. Во врска со 
тоа, во П редговорот кон „Истори- 
јата на македонскиот народ“, меѓу 
другото , се вели: „Уште во времето 
на националната преродба Торги Пу- 
левски се заф атил  со пишување на 
„Славјано-македонска општа истори- 
ja “. Н ационално-ромаитичарските и 
идеализаторски обележ ја надвладу- 
ваат во оваа прва рудиментарна про- 
екција на македонското м инато“. 
(стр. 5)

П окрај првите пионерски заф ати  
на Пулевски, значајни се и нацио- 
налните преокупации на Крсте Ми- 
сирков, како и историските огледи 
во в. „М акедонскиј голос“, редакти- 
ран од Д. Чуповски.

И во периодот меѓу двете светски 
војни одделни македонски историо- 
граф и  и публицисти станале во од- 
брана на македонската кауза, стре
м е н и  се, во одделни свои трудови, 
да ja  докаж ат македонската нацио
нална посебност. Н о сите тие обиди 
не довеле до реализирањ е на ком 
плексен преглед на македонската 
историја, пред cè поради ригороз- 
ните реж имски ограничувања во рас- 
парчената М акедонија.
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„гЃоа беше единствено можно ду
ри во условите на македонската др- 
жавност создадена по Втората свет- 
ска војна. Само при еден слободен 
и, во секој однос, неспречуван развој 
на научната мисла мож еш е целосно 
да се изрече вистината за историс- 
кото времетраење на македонскиот 
народ.

Со ф ормирањ ето на Катедрата по 
историја при Ф илозофскиот факул- 
тет во Скопје во 1946 година, потоа 
— со основањето на Институт за  
национална историја во 1948 година, 
а подоцна и Архивот на М акедонија, 
се постави почетокот на систематски 
и разнострани проучувања на сите 
периоди од историскиот развиток на 
македонскиот народ. И првенствено 
од членовите на овие високи иаучни 
институции — за релативно краток 
временски период — се појавија мно- 
губројни студии за  низа нерасветле- 
ни праш ањ а од наш ата историја и 
неколку општи историографски пре- 
гледи“. (6) Така, во овој период и 
проф. Љ убен Лапе го публикува сво- 
јот „Краток преглед на македонската 
историја“.

„Посебна е заслугата на студиите 
и научните расправи што со силата 
на аргументот изврш ија целосно де- 
мистифицирањ е на продолжителните 
разновидни ф алсиф икации на м аке
донската национална судбина.

И дури по објавувањето на низа 
поопф атни монографски трудови за 
сите посуштествени пројави на на
ш ата историска егзистенција, како и 
на значајни архивски проучувања во 
зем јата и во странство, мож еш е да 
се пристали кон реализирањ е на иде- 
јата за  пишување на И сторијата на 
македонскиот народ. И cera, кога 
таа идеја е веќе реализирана, уште 
порелјеф но израснува чинот на cè 
она што претставува крупен и разно- 
стран ф онд на наш ата историограф- 
ска наука во годините на слобод- 
ниот ж ивот.“ (6—7).

К е  напомнеме дека во минатото 
многубројни странски научници про- 
јавувале посебно интересирање за 
историјата на М акедонија. Меѓу дру- 
гото, интересна е намерата на чеш- 
киот кориф еј Константин И речек 
да напише историја на М акедонија. 
Интересирањето за историјата на

македонскиот народ ć присутно и во 
современата светска историографија. 
Посебно треба да се одбележи круп- 
ниот потф ат на професорот на Ка- 
занскиот универзитет, советскиот на- 
учник Аркадиј Ш офман, кој во 1960 
—61 год. објави двотомна историја на 
македонскиот народ.

Денес, по публикувањето на „Ис- 
торијата на македонскиот народ“, 
дело, главно, на македонските на- 
учни кадри, на објективната свет
ска научна јавност уште еднаш й 
се дадени аподиктични докази за 
македонската самобитност, презенти- 
рано й е минатото на еден мал на
род што опстојал на историските 
ветрометини низ вековите и кој гра- 
ди своја иднина, без оглед на игно- 
рирањ ата на неговата национална 
посебност и присвојувањата и фал- 
сификувањ ата на неговата историја. 
Со ова дело на светската јавност й 
е овозможен ш ирок пристал за об- 
јективен третман на македонското 
минато.

„И сторијата на македонскиот на
род“ претставува прв комплексен 
преглед на македонската политичка, 
стопанска и културна историја. Тоа 
й  придава обележје на пионерски 
потф ат во расветлувањето на клуч- 
ните моменти од македонското м и
нато.

Ова дело, поради својата леги- 
билност, е достапно за  ш ирок круг 
читатели. Гледано од тој аспект, тоа 
овозможува продирање на вистината 
за македонското минато во сите сре- 
дини.

„И сторијата на македонскиот на
род“ е мош не луксузно опремена и 
богато илустрирана. Застапени се 
црно-бели и колор фотограф ии.

Посебно треба да се истакне мош 
не еф ектниот нацрт на корицата на 
академскиот сликар Димитар Кон- 
довски.

Кон „И сторијата на македонскиот 
народ“ се прилож ени две карти на 
М акедонија. П рвата е географ ска 
карта на М акедонија во нејзините 
природни географско-етнички гра- 
ници, додека на втората карта се 
ш ематски прикаж ани операциите за 
ослободување на М акедонија во ок- 
токмври-ноември 1944 год.
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„И сторијата riä македонскиот на
род“ ja  сочинуваат 13 делови — со- 
држ ани во три книги.

Н а близу 1 300 страници е пре- 
зентирано минатото на М аке д они ja, 
од најстари времина до 1945 год.

Главниот акцент во „И сторијата 
на македонскиот н арод“ е ставен на 
XIX и XX век, не само затоа што 
е тоа период на ф ормирањ е и аф ир- 
мирањ е на македонската наци ja, не 
само затоа што тој период од м аке
донската историја е најмногу зама- 
глуван, ф алсиф икуван и присвојуван 
од буржоаските, и не само буржоас- 
ките историчари на соседните на
роди, туку и затоа што тој период 
е најмногу расветлен, што за  тој 
период постои богата архивска до
кум ентаций, која, поради недостап- 
носта на некой соседни архиви, само 
делумно е искористена и обликува- 
на во многубројни монографски пре- 
гледи и студии.

Во „И сторијата на македонскиот 
народ“ е даден хронолош ки преглед 
на настаните. Н а крајот — за секој 
дел е даден библиографски преглед 
на консултираната изворна докумен
т ац и й  и литература.

По П редговорот на Редакцијата, 
даден е краток осврт на природно- 
географ ските одлики на М акедонија.

П рвата книга го оп ф аќа  периодот 
од предисториското време до крајот 
на XVIII век. Одговорен редактор на 
првата книга е д-р А лександар СТО- 
ЈАНОВСКИ.

П рвата книга содржи четири де
ла. Во првиот дел (17—55) се говори 
за  М акедонија во времето на прво- 
битното општество и робовладетел- 
скиот период. Во три глави се 
говори за  првобитното општество, за  
создавањето и развитокот на древ- 
ната македонска држ ава, како и за 
М акедонија под римско владеење.

Во вториот дел (59—141) станува 
збор за  М акедонија во времето на 
раниот феудализам . Овој дел содржи 
пет поглавја. Во нив се разгледува 
населувањето на Словените на Бал- 
канскиот Полуостров, потоа населу- 
вањето на Словените во М акедонија 
и создавањето на македонските скла- 
винии, како и ш ирењето на христи- 
јанството и книжевноста кај М аке
донските Словени. Во посебни глави

се говори за богомилското движеьье 
во Македонија и Самоиловото цар
ство.

Третиот дел (145—226) ja  оп ф аќа 
историјата на М акедонија за  време 
на развиениот ф еудализам. Овој дел 
содржи осум глави. Во овој дел се 
говори за византиската власт во М а
к е д о н к а ; за  борбата против визан
тиската власт; за навлегување на 
Н ормани, Срби и крстоносци во М а
к е д о н к а ; за самостојните феудални 
владетели на П росек; за  српската 
власт во М акедонија; за осамосто- 
јз^вањето на М акедонија и нејзиното 
иаѓање под турска власт; за  стопан- 
ството и општествената структура во 
Македонией во X III и XIV век, како 
и за  културните прилики во М аке
д о н к а  до крајот на XIV век.

Во четвртиот дел (229—324) се 
зборува за  турската власт во М аке
д о н к а  од XV—XVIII век. И овој дел 
содржи осум глави. Се разгледува 
историјата на М акедонија во време
то на развојот на Османската И м пе
р и й ; М акедонија, во времето на 
слабеењето на Османската И мперија; 
се говори за  борбата против феудал- 
ната експлоатација и турската власт 
во М акедонија; за  Карпошовото во- 
стаиие,· за  ф еудалната анархија во 
М акедонија; за културните прилики 
од XV до XVIII в ек ; за исламската 
култура во М акедонија, како и за 
културно-творечките пројави на ал- 
банската народност во М акедонија.

Втората книга од „И сторијата на 
македонскиот народ“ го оп ф аќа  пе
риодот од почетокот на XIX век до 
крајот на П рвата светска војна. Оваа 
книга содржи шест дела. Редактори 
на И  книга се: д-р Данчо ЗОГРАФ- 
СКИ и проф. Љ убен ЛАПЕ.

Петтиот дел (7—75), кој го опфа- 
&а периодот на распаѓањето на 
ф еудализмот и зачетоците на капи- 
тализмот во М акедонија, содржи се- 
дум глави. Во нив се говори за  Ма
к е д о н к а  во првата половина на XIX 
век; за  учеството на М акедонците 
во востанијата на Балканот; за  но- 
вите реф орм и во Турција и нивната 
примена во Македонија,- за  почето- 
ците на преродбата,- за засиленото 
проникнување на европскиот капитал 
во Турција по Кримската војна и 
промените во Македонија,- за црков-
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Мите борбй против Ц арйградската 
патријарш ија, како и за борбите за 
народна просвета и култура.

Во шестиот дел (79—143) се раз- 
гледани националните пројави и ос- 
лободителни борби во втората по
ловина на XIX век. Овој дел содржи 
пет главк во кои станува збор за  бу- 
ните и востанијата; за  Кресненското 
востание и за  другите движења во 
М акедонија; за  влошувањето на по- 
лож бата на македонскиот народ и 
масовното одење на печалба; за  
странските пропаганды и реперку- 
сиите од нивното дејствување, како и 
за  просветата, културата и уметноста.

Седмиот дел (147—293) го оп ф аќа 
периодот на појавата и развојот на 
македонского национално-револуци- 
онерно движење. Овој дел содржи 
ш ест главк. Во нив се говори за 
општите предусловм; за  создавањето 
на М акедонската револуционерна ор- 
ганизација; за  револуц^рнерните 
струи надвор од Организацијата, за  
политиката на балканските држ ави 
спрема М акедонија и ТМОРО; за 
Илинденското востание, како и за  
полож бата по И линденското воста
ние.

Осмиот дел (297—352) ja  оп ф аќа 
историјата на македонскиот народ од 
М ладотурската револуција до бал
канските војни. Во четири главы се 
говори за  подготовките и текот на 
М ладотурската револуција; за  На- 
родната федеративна партија и за 
другите политички струења во усло- 
вите на младотурскиот реж им; за  
работничкото pi социјалистичкото 
движење во М акедонија по М ладо
турската револуцрхја и за  културно- 
просветниот живот во М акедонија во 
периодот од 1908—1912 год.

Во деветтиот дел (355—381) во две 
главы се разгледани двете балкански 
војни и поделбата на М акедонија.

Во десеттиот дел (385— 437) е об- 
работена историјата на М акедонија 
во периодот на П рвата светска вој- 
на. Овој дел содржи шест главк, во 
кои се зборува за  М акедонија во пр- 
вите годины на војната,- Солунскиот 
фронт,- полож бата на М акедонија 
под власта на освојувачите,- за  одно- 
сот на македонската емиграција 
спрема војната; за  обединувањето на 
југословенските народи и македон

скиот национален проблем, како pi 
за  македонского праш ањ е на Ми- 
ровната конф еренција во Париз.

Во третата книга од „И сторијата 
на македонскиот народ“ се разгле- 
дува периодот меѓу двете светски 
војни и Н ародната револуција (1918— 
1945 год.). Таа ги содржи преостана-, 
тите четири дела. Редакторы на I I I  
кн. се акад. М ихаило АПОСТОЛСКИ 
и д-р Данчо ЗОГРАФСКИ.

Во единаесеттиот дел (7—166), 
кој содржи девет главы, се говори 
за М акедонија меѓу двете светски вој- 
ни. Се разгледува полож бата на М а
к е д о н к а  во Кралството СХС до Ви- 
довденскиот устав; стопанскиот и 
политичко-просветниот ж ивот во 
Вардарска М акедонија од Видовден- 
скиот устав до Ш естојануарската 
диктатура; Вардарска М акедонија од 
воведувањето на монархо-фаш истич- 
ката диктатура до Априлската војна, 
1941 год. Поопш ирно се говори за 
првите годины на монархофаш истич- 
ката диктатура во Вардарска М аке
д о н к а ; за  политичкиот ж ивот и из- 
борните борби во Вардарска М аке
д о н к а  во 1933—35 год.; за  превира- 
њ ата и борбите во Вардарска М аке
д о н к а  во периодот од 1936—38 год., 
како и за Вардарска М акедонија во 
времето на избувнувањето на Вто
рата светска војна. Се разгледува и 
априлската војна и поделбата на М а
к е д о н к а  во 1941 год., како и печатот, 
културата и уметноста во Вардарска 
М аке д они ja  во периодот од 1918— 
1941 год.

Во дванаесеттиот дел (169—244) се 
зборува за  П иринска М акедонија, во 
периодот од 1918 до 1941 год. Во 
трите главы се разгледува полож 
бата и борбата на М акедонците во 
Бугарија до крајот на 1924 год.; дви- 
жењето на М акедонците и „Автоно- 
миетичката“ ВМРО до М ајскиот пре- 
врат во 1934 год., како и ВМРО 
(обединета) и национално-политич- 
ките пројави на М акедонците во Бу- 
гарија.

Во тринаесеттиот дел (247—275) 
се разгледува историјатот на Егејска 
М акедонија во периодот од 1919 до 
1941 год. Во двете поглавја се го
вори за  измените на етничкиот со
став на населението во Егејска Ma-
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Кедонија й за полол<бата на Макб- 
донците во Грција до фашистичката 
окупација.

И, најпосле, во четиринаесеттиот, 
последен и најобемен дел (279—476) 
на близу двесте страници — е раз- 
гледана Н ародноослободителната вој- 
на и Револуција во М акедонија. Во 
осумте глави се разгледани : Оку- 
пацијата на М акедонија; почетокот 
на востанието; развојот на воста- 
нието во 1942 год.; разгорот на во

станието; општонародното востание; 
ослободувањето на Македонија; ос- 
лободувањето на Југославија, како 
и просветата, културата и уметноста 
во НОВ.

На крајот, ќе нагласиме дека 
„Историјата на македонскиот на
род“, вака компонирана, претставу- 
ва врвен дострел на современата ма- 
кедонска историографија.

Д Л

Извори за Ослободителната војна и Револуцијата во Македонија,
Том I, кн. 1 и 2 — Скопје, Институт за национална историја 1968

Во чест на 25-годишнината од 
ф ормирањ ето на Комунистичката 
партија на М аке д они ja, во текот на 
1968 година, во издание на И Н И  — 
Скопје, издадени се две книги од 
предвидената за  издавањ е серија до
кумента од периодот на НОВ во М а
к ед о н к а .

И здавањето на овие книги-доку
м ента произлезе од потребата да се 
издаде една покомплетна докумен- 
тација од периодот на НОВ во М а
к е д о н к а  која ќ е  ги задоволи нарас- 
натите потреби за  проучување на 
овој значаен дел од историјата на 
македонскиот народ.

Како што е истакнато во уводот 
на првата книга, со издавањ ето на 
оваа серија документа се продол
жу ва со една убава, но веќе од пред 
повеќе години напуш тена практика 
за  издавање документа од овој вид 
со чиешто систематско издавање се 
прекина некаде кон крајот на 1954 
година.

П редвидената за  издавањ е серија 
документа, чијшто почеток се овие 
две книги, треба да ja сочинуваат 
следниве зборници: том I, документа 
од Комунистичката партија на Југо- 
славија и Комунистичката партија 
на М акедонија, вклучително со до- 
кументите на Сојузот на комунистич
ката младина на Југославија (СКОЈ); 
том II, документа од воените ф ор
мации и органи; том III, документа 
од органите на народната власт; том 
IV, документа од масовните поли- 
тички организации; том V, печатот на

органите и организациите на ослобо- 
дителното движењ е; том VI, доку
мента од движењето на отпорот на 
соседните балкански земји и соод- 
ветните комунистички партии за  ме- 
ѓународна соработка; том VII, до
кумента од окупаторите и нивните 
органи и организации.

„Вака замисленото публикување 
— се вели во уводот на првата книга, 
сметаме ќ е  помогне во натамош ното 
проучување на Н ародноослободител
ната војна и Револуцијата што го во- 
деш е македонскиот народ во заедни- 
ца со другите народи на Југославија, 
под раководството на КП на Југосла- 
славија.“

Документите од КП на Југосла- 
вија и КП на М акедонија што се 
поместени во издадените две книги 
на том  I (61 документ во кн. 1 и 84 
во кн. 2) го оп ф аќаат  периодот од 
мај 1941 до ноември 1943 год.

Со оглед на тоа дека документите 
потекнуваат од тешките услови на 
Втората светска војна, во условите 
на строга илегалност и сурови про
гони, многу од нив се ош тетени: 
без датум и автор, без означување 
од кого и до кого се испраќани, со 
полно скратувања, ш иф ри, недоре- 
чености и сл. И ма одделни докумен
та  каде што составувачите на Збор- 
никот само на неколку страници 
текст, со цел тој да стане читлив, 
правеле интервенции на десетици па 
и стотици места.

Таквата состојба на односните до
кумента, при обработката, бараш е
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