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Во текот на 1970 година, во из
дание на Институтот за национална 
историја во Скопје, излегоа од ле
чат трите броја на списанието „Глас- 
ник“. Публикуваните броеви на ова 
списание обилуваат со статии, при- 
лози, прикази и рецензии. Сите на- 
писи во трите броја разгледуваат 
поедини прашања од областа на 
историјата на македонскиот народ 
и се систематизирани во поодделни 
рубрики спрема карактерот на те- 
матиката што е опфатена во напи- 
сите.

Така во бр. 1/1970 година во 
списанието во рубриката статии и 
прилози поместени се следниве на-
ПИСИ:

„Ленин за Македонија во 1908 
и 1912 година“ статија на д-р Ма- 
нол Пандевски, во ко ja авторот ги 
проследува Лениновите опсервации, 
искажувања и оценки по однос на 
Македонија во време на вонредно 
крупните настани на Балканот — 
Младотурската револуција (1908) и 
Балканските војни (1912—1913) и во 
врска со тоа изнесува свои заклу- 
чоци.

Во статијата „Создавањето, струк- 
турата и компетенциите на маке- 
донските црковно-школски општи- 
ни“, д-р Славко Димевски ги раз- 
гледува причините и условите кои 
довеле до создавањето на автоном- 
ните институции — македонските 
црковно-училишни општини во XIX 
век., Авторот во статијата ja при- 
кажува структурата, компетенциите 
и организацијата на се л ските и 
градските црковно-училишни општи
ни. Во тој контекст е разгледана 
и улогата на општините во тогаш-

ниот просветен систем во Македо
нка.

Ристо Поплазаров во статијата: 
„Великогрчката политика на Крал- 
ството Грција спрема Македонија 
во втората половина на XIX век“,
нё запознава со големогрчките за- 
војувачки аспирации и стремежи 
кон Македонија и нивните методи. 
Исто така, авторот говори и за 
активноста и, целите на големогрч
ките вооружени чети во Македо
нка, како и за договорената со- 
гласност на балканските буржоазии 
за поделбата на Македонија на 
сфери на влијанија.

Во статијата „Влијанието на ода- 
ночувањето на рајата со наметите, 
-avâriz-i divâniye, tekâlif-i ' ör f iy е и 
tekâlîf-i saqqa врз развојот на 
процесот на чифличењето во Маке
донка во XVII век“ — Авдо Суќеска 
пишува за негативната улога што ja 
одиграле турските државни намети 
во Македонија во XVII век во еко* 
номската и општествената положба 
на македонските се лани, влијаејќи 
решително врз нивното сведување 
на голи непосредни производители 
на туѓа земја — чифчии.

Д-р Александар Матковски во 
написот: „Уште една Мариовска 
буна (1G88/89 година)“, врз основа 
на нови оригинални турски доку
мента, ι-iè запознава со уште една 
досега непозната буна во Македо
н к а  во втората половина на XVII 
век.

Професорот д-р Никола Соти- 
ровски во прилогот: „Државно-прав- 
ниот фактор и неговото значевье во 
создавањето на македонската на- 
ција“ го третира прашањето за ме- 
стото и значењето на второстепе-
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ниот државно-правен фактор во про- 
цесот на создавањето на совреме- 
ните нации, согледан од аспектот 
на настанувањето и формирањето 
на македонската нација.

Професорот Бранко Бабиќ во 
краткиот прилог „Неуспешен обид 
на кнез Никола да интервенира во 
македонското нрашање во крајот 
на 1904 година“ нё запознава со 
интересот што го пројавувал црно- 
горскиот кнез Никола за настаните 
во Македонија кон крајот на 1903 
и почетокот на 1904 година.

Во прилогот „Македонската исто- 
рија во светлината на унгарската 
марксистичко-општествена наука“ — 
Ристо Илјовски дава преглед на ав- 
торите и ги анализира нивните тру- 
дови во кои се третира историјата 
на македонскиот народ.

Во рубриката материјали е по- 
местен написот на советската исто- 
ричарка Ксенија Л. Струкова — 
„Кон прашањето за социјално-еко- 
номската положба на Солунскиот 
саицак во 60-те години на XIX век“ 
во кој авторката обработува 16 до- 
кументи што се наоѓаат во архивите 
на СССР, всушност извештаи на рус- 
киот конзул во Солун Е. Паговскиј 
од втората половина на 60-те го
дини на XIX век. Документите го- 
ворат за аграрните односи во Со
лунскиот санџак.

Во написот „Еден трговски до
говор од 1853 година склучен во 
Охрид“ — Христо Андонов Полјан- 
ски прилага оригинален необјавен 
трговски договор, од 1853 година, 
кој е посебно значаен за развито- 
токот на македонската трговија од 
средината на XIX век.

Со содржината на написите по- 
светени на Македонија и Македон- 
ците објавени во весникот „Словен- 
ска слога“ кој излегувал во Турн —

Северин во Романија, од 5 март до 
17 мај 1895 година како весник на 
словенското население во Романија, 
нё запознава Сава Јанковичи.

Димитар Димески со „Прилог 
кон библиографијата за историјата 
на македонското национално ослобо» 
дително движење во поилинденски* 
от период — до Хуриетот (1903— 
1 9 0 8 ) ja надополнува празнината 
ко ja се чувствува од ваков вид на 
библиографски прегледи.

Во посебната рубрика прикази 
поместени се извесен број прикази 
и рецензии на објавени трудови од 
областа на историската., наука за 
периодот 1969 и 1970 година.

На крајот во овој број на спи- 
санието, од Ристо Поплазаров по- 
местен е некрологот по повод смрт- 
та на професорот — турколог на 
Универзитетот во Брно (ЧССР) Јосеф 
Кабрда, запознавајќи нё со животот 
и научната дејност на починатиот 
историчар.

Двобројот 2—3/1970 година на 
списанието „Гласник“, исто така, 
обилува со разни написи.

Така, постојаната рубрика ста- 
тии и прилози ги содржи следниве 
написи :

„Идејата за формирањето на ма
кедонскиот литературен јазик“, од 
Благоја Корубин. Во оваа статија 
авторот говори за македонската на- 
ционална и јазична преродба, па- 
радоксалниот третман на Македо
н к а  во определени периоди, за за
блудите и гле диштата во одно с на 
македонското население и македон
скиот јазик како и за израснувањето 
на македонскиот јазик во литерату
рен, пречките и крајната победа.

Тодор Симовски во прилогот „Ма
кедонското национално прашање 
низ нолитиката на КПГ во текот 
на НОБ“, нё запознава со ставовите
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на КП Г по македонското прашање 
непосредно пред Втората светска 
војна и во текот на Народноосло- 
бодителната борба, реперкусиите и 
последиците за македонскиот народ 
во Егејска Македонија.

Во статијата „Големите сили и 
Балканот во почетокот на XX век 
(1900—1914)“, професорот д-р Данчо 
Зографски го изнесува односот на 
европските империјалистички сили 
спрема Балканот, како и за усилбите 
за претворање на Балканот во аграр- 
носуровински додаток на европската 
индустрија и последиците од тоа; 
потоа за европско-балканските спро- 
тивности како решавачки за реше- 
нието на источното прашање и суд- 
бината на светот во 1914 година.

Д-р Александар Матковски во 
прилогот „Обидот на епископот Пав
ле од Смедерево да ги отцепи срп- 
ските епархии од Охридската архи- 
епископија“, нё запознава со енер- 
гичната борба на српското свештен- 
ство на чело со епископот Павле, 
почнувајќи од триесеттите години 
на XVI век, за отцепување на срп- 
ските епархии од Охридската архи- 
епископија и со борбата за обнова 
на Пеќската патријаршија (1557 год.) 
како и со биографските податоци за 
епископот Павле.

Со историскиот развој на рудар- 
ството, фазите низ кои минувал тој 
развој во време на турското вла- 
деење со Македонија одразени во 
многу појави и настани од опште- 
ствено-економска и политичка при
рода во Османското царство, нё за
познава д-р Скендер Ризај, во напи- 
сот „Рударството во Македонија од 
XV до XVIII век.

Со цел да го олесни разбира- 
њето на револуционерните вриења и 
движења во Македонија во втората 
половина на XIX век, а посебно од

Илинденскиот период, д-р Крсте Би
тоски со прилогот „За лихварството 
во Македонија во втората половина 
на XIX век“, нё запознава со ди- 
мензиите на лихварството и еко- 
номското упропастување на средните 
и ситните селски производители, како 
и последиците од лихварството во 
развитокот на македонското село.

Димитар Димески во прилогот 
„Националноослободителното дви- 
жење во Прилепско во 1903 година“, 
говори за придонесот, тешкотиите 
и слабостите во Прилепско во оп- 
штата борба за национална слобода 
на македонскиот народ.

Во прилогот „За сфаќањето и 
ставовите на Унгарците по македон
ского прашање 1903—1918“, д-р Ар- 
пад Лебл ги анализира и коментира 
ставовите на унгарските политичари, 
публицисти, социолози, историчари 
— современици на епохата од Илин- 
ден до Првата светска војна и др.

Во прилогот „Македонската ис
ториографии за Народноослободи- 
телната борба и Револуција на Ма
ке д они ja 1941—1945“, Д-р Владо А. 
Ивановски дава критички осврт на 
објавената литература од ослобо- 
дувањето (1944 год.) до 1969 година 
во CP Македонија.

Во рубриката материјали се по- 
местени написите на Сава Јанковици 
под наслов „Помошта на влашките 
господари на манастирот Свети На
ум кај Охрид“, во кој авторот нё 
запознава со една повелба од вто
рата половина на XIX век, a која 
се однесува на доделувањето помош 
на манастирот Свети Наум во Охрид 
по укинувањето на охридската Ар
хиепископ^ а и на д-р Никола Гав
рил овиќ, „Власите од Македонија 
во документите на Дршавната архи
ва во Брашов“ во кој дава избор 
на регести од издадените во 1958
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во Брашов — Романија, две свески 
каталози на грчки документм од 
крајот на XVIII и почетокот на XIX 
век. Во документите се говори за 
местото и улогата на Власите од 
Македонија во економскиот живот 
на Ердељ и Австрија.

Во рубриката мемоари, Алекос 
Папапанајоту во „Вистината за уда- 
рот од грб“ се осврнува на ставот 
на КПЈ по однос на борбата на 
демократската армија на Грција 
(ДАГ) од 1946—1949 година. Авторот 
ги анализира последиците од необ- 
мислениот став на раководството на 
грчката партија во 1948/1949 година 
по однос на КПЈ за демократското 
движење на Грција.

Во постојаната рубрика прикази, 
се поместени извесен број прикази 
и рецензии на објавени трудови во 
текот на 1969 и 1970 година.

На крајот се поместени неколку 
информации за одржаните собири 
надвор од Југославија: Научната 
конференција по повод 25-годиш- 
нината на победата над фашистичка 
Германија, одржана во Москва од 
11 до 13 мај 1970 година и Вториот 
балканолошки конгрес одржан во

Атина од 7 до 13 мај 1970 година, 
на кои зедоа учество и историчари 
од Македонија со свои забележител- 
ни прилози.

Воопшто земено Гласникот на 
ИНИ во текот на 1970 година 1, 
2/3, обилува со разновидни мате- 
ријали како статии, прикази и др. 
Тие се однесуваат речи си, на сите 
периоди од области на историјата 
на македонскиот народ, со што сме- 
таме да се изразиме дека споме- 
натиот Гласник на ИНИ претставува 
содржајно списание од доменот на 
историската наука во СР Македо
нка. Треба да се одбележи и фак- 
тот што во списанието се сретнуваат 
и нови автори. На тој начин бројот 
на неговите соработници значително 
се проширил, што од друга страна 
и овој факт зборува за изучувањето 
на историското минато на македон
скиот народ и народностите од по- 
веќе истражувачи. Забележително е, 
исто така, и навременото излегу- 
вање на списанието во текот на 
1970 година, што е ретка појава, во 
споредба со други списанија.

М. Ј.

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ, 

Москва 1970, Издательство „Наука”, 283 стр.

Појавата на зборникот на тру
дови на советските учени на тема 
за етничките процеси во Европа е 
резултат на cè позасилениот инте
рес што во последниве децении се 
јавува за овој проблем како кај 
научните работници така и во сре- 
дината на пошироката јавност. Збор
никот од статии на познатите со
ветски етнолози — европеисти е по- 
светен на 70-годишнината од раѓа-

њето на големиот советски етнолог 
Сергеј Александрович Токарев кого 
што авторите го наречуваат: „еден 
од создателите на советската етно- 
графска наука“. Во него се содр- 
жани следниве статии: В. И. Козлов 
„За динамиката на јазичниот и на- 
ционалниот состав на населението 
на Белгија“, 9—32; H. М. Листова 
„Националниот состав на населени
ето на ПЈвајцарија“, 33—72; Л. В.
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