
ње. Опишана е положбата во Тур- 
ција во почетокот на 20 в. Под 
притисок на младотурцмте султанот 
е принуден да се согласи со прогла- 
сување на уставен и парламентареы 
режим. Вооружените чети заедно 
со своите војводи слегуваат во гра- 
довите. И Добри со својата чета 
се враќа во Кавадарци.

Авторот се задржува и на созда- 
вањето на НФП. Дадени се ими- 
њата на делегатите кои присуству- 
вале на нејзиниот оснивачки кон- 
грес меѓу кои се наоѓа и Добри.

Потоа авторот го опишува соз- 
давањето на Сојузот на бугарските 
клубови.

На крајот од овој труд Боев ja 
изнесува активноста на Добри после 
Младотурската револуција подвлеку- 
вајќи дека „тој развива активна 
политична активност пред cè во за-

познавање на населението со цели
те, задачите, програмата и мето- 
дите на дејствување на ФНП.“ (115).

Неговата активност им сметала. 
на врховистите и тие преземаат че- 
кори за негово ликвидирање. Убиен 
е на подмолен начин во Кавадарци 
од страна на неговиот бивш четник 
Крсто Ристо Ќшмов кој бил заврбу- 
ван од страна на врховистите.

Книгата на Диме Боев претста- 
вува романсирана биографија на 
познатиот револуционер Добри Дас- 
калов. Опишувајќи го животниот пат 
на Даскалов, авторот ги изнесува 
поважните настани кои се случиле 
во тоа време. На некой места се 
изнесени настаните популарно. Се- 
пак обидот на Боев заслужува по- 
фалба, бидејќи преку него поце- 
лосио се запознаваме со личноста 
на Даскалов. М. Ман.

Нетар Томац, КОСОВСКА БИТКА, Војноиздавачки завод, 
Београд 1968, стр. 247

Косовската битка уште одамна 
е ставена во редот на најпознатите 
настани од српската средновековна 
историја. Таа отсекогаш го привле- 
кувала и се уште го привлекува 
вниманието и на научниците и на 
книжевниците. Објавувањето на нај- 
новата книга на П. Томац покажува 
дека интересов за овој историски 
настан не престанува.

Книгата е поделена на предго- 
вор, единаесет глави, епилог, изво- 
ри и литература со кои се служел 
авторот и регистер на личните 
имиња.

Во првата глава (13—42) авторот 
му ги презентира на читателот из

горите со кои се служел при изра- 
ботувањето на своето дело. Сите 
мзвори, што се однесуваат на Ко

совската битка, атворот ги поделил, 
т.е. ги класифицирал според нив- 
ното потекло. Така најнапред ги 
изнесува домашните извори, кои се 
и најбројни, потоа турските, па ви- 
зантиските и на крајот сите оста- 
нати извори. Освен презентирањето 
авторот критички се осврнува и на 
некой од нив.

Втората глава (42—50) се одне  ̂
сува на експанзијата на Србите и 
Турците во XIII и XIV век. И ед- 
ните и другите се шират на сметка 
на слабата Византија. Едните про- 
дираат од ј у го исток, а другите од 
северозапад, а на крајот во една 
меѓусебна битка да го решат пра- 
шањето за превласт на Балканот.

Третата глава (51—70) е посвете- 
ка на военото уредување на Србија,
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а четвртата (71—78) на военото уре- 
дување на Турција. Покрај другото 
тука станува збор и за составот на 
едната и другата војска, начинот на 
собирањето на војската, вооружува- 
њето, начинот на војувањето, т.с. 
воената тактика на едните и други- 
те, начинот на снабдувањето итн.

Во петтата глава (79—91) авторот 
ги изнесува судирите помету Србите 
и Турците до Косовската битка, и 
тоа започнувајќи со првите судири 
во времето на српскиот крал Милу- 
тин па cè до поразот на турската 
војска предводена од Лала Шахин 
кај Билейа во 1388 год.

Повод от за Косовската битка ав
торот го обработува во шестата гла- 
ра (92—106). Иницијативата за борба 
секако доаѓа од страна на Турците. 
Тоа го потврдуваат и сите христи- 
јански извори. Тие го ставаат тур- 
скиот султан Мурат I во улога на 
непредизвикан напаѓач, што е во 
потполна согласност со политичката 
експанзија на Османската држава. 
Освен еден сите други турски из
вори го сметаат турскиот султан 
Мурат I за оној којшто ja започ- 
нал војната.

Во седмата глава (107—121) се 
обработени движењата на двете вој- 
ски, турската и српската, кон мес- 
тото каде што се одиграла битката. 
Најиапред е дадено движењето на 
турската војска, т.е. патот по кој 
таа дошла на Косово Поле и тоа 
според турскиот историчар Нешри, 
којшто единствен од сите истори- 
чари говори за тоа, а потоа е да- 
ден и патот на движењето на срп- 
ската војска.

Односот на силите на двете про- 
тивнички BojcKPi е изнесен во ос- 
мата глава (122—135). Откако изне
сува што cè кажуваат изворите, кои 
се доста контрадикторни за тој од- 
иос, авторот заклучува дека, спорсд

неговите проценки, во Косовската 
битка учествувале приближно околу 
45 000 турска и 25 000 српска војска.

Во деветтата глава (136—168) ав
торот зборува за местото каде што 
се одиграла битката и за борбениот 
норедок на противниците. Појдовна 
точка, при одредувањето на местото 
на битката и борбениот поредок на 
двете војски, на авторот му е Му
ратовой турбе, што е подигнато на 
местото каде што бил убиен тур
скиот султан. Познавајќи го фактот 
дека во тоа време османските еми- 
ρρι секогаш се наоѓале во центарот 
на борбениот поредок, авторот из- 
ведува заклучоци за местото на 
битката и борбениот поредок на 
противниците.

Централен настан во битката е 
секако загинувањето на турскиот 
султан Мурат I. Неговата смрт е 
во центарот на вниманието и на 
сите извори што известуваат за Ко
совската битка, затоа десеттата гла
ва (169—192) целосно му е посветена 
на овој настан. Изворите се доста 
контрадикторни за тоа каде, како 
и кога загинал турскиот султан. 
Разгледувајќи ги критички сите из
вори што известуваат за тој настан, 
авторот констатира дека Мурат I 
загинал во текот на битката од 
раката на Милош Обилий на мес
тото каде што денес се наоѓа Му- 
ратовото турбе.

Текот на битката, времетраеььето 
и причините за поразот авторот ги 
изнесува во последната, единаесет- 
та глава (193—226). Причините за 
поразот авторот ги бара во раз- 
личната структура и тактика на про- 
тивничките војски, потоа во помно
гу бројноста на турската војска и на 
крајот најголемо значење й дава 
на кохезијата на турската војска, 
ко ja најмногу се огледува во един- 
ствената команда.
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Настаните што ce јавуваат како 
последица на Косовската битка ce 
изнесени во епмлогот (227—233). Со 
Косовската битка Турците станале 
вистински господари на Балканот, 
додека со битките кај Ровине и Ни- 
копол тоа само го потврдиле.

На крајот се дадени изворите и 
литературата со коишто се служел 
авторот како и регистер на лип
ните имиња.

Двете карти и тоа: Собирање, т.е. 
групирање за Косовската битка и 
Косовската битка, секако ja зголе- 
муваат вредноста на книгата.

Книгата на П. Томац претста- 
вува една целина, обид да се одго- 
вори на многубројните прашања што 
сс непосредно или посредно повр- 
заии со самиот тек на Косовската 
битка. Таа е несомнено голем пот- 
стрек за натамошни нови истражу- 
вања. К. А.

АРХИВИСТ, часопис Савеза друштава архивских радника Југославије 
и архива у Југославији, бр. 1/1969 година

Овој број на АРХИВИСТ ги со- 
држи рубриките: Расправи и статии, 
Извештаи и записи и Прикази на 
публикации, на расправи и на ста
тии. Во рубриката на Расправи и 
статии на прво место е поместена 
статијата на Фрањо Биљан „Систе- 
мот на заштитата на архивската гра- 
ѓа со оглед на самоуправното и фе- 
деративното уредување на Југосла- 
гија“. Во првиот дел на статијата 
опширно е изнесен начинот на уче- 
ството на федерацијата во изград- 
бата и функционирањето на цело- 
купниот систем за заштитата на ар
хивската грата, со разгледување на 
поедини членови на Општиот закон 
за архивската граѓа што имаат општ 
интерес. Во вториот дел изнесени 
се некой сугестии за измени и до- 
полнувања на Општиот закон со 
цел за поцелисходно опфаќање на 
проблемите што се од заеднички 
интерес за архивите во Југославија.

Јоже Жонтар во својата статија 
„Стручната спрема и работайте ме
ста во архивите“ зборува за третма- 
нот на стручните и научните звања 
во архивите на Југославија, услови- 
те за стекнување на архивско ис-

куство, а посебно се задржува на 
прашањето за задолженијата на ка- 
дарот со висока школска спрема и 
неговото најрационално искористу- 
вање.

Во статијата „Неколку напомени 
во врска со работата врз југосло- 
венската архивска терминологија“, 
авторот Крешимир Немет ja истак- 
нува деликатноста на овој проблем 
со намера и да ja оправда долго- 
годишната работа врз него. Во ми- 
натата година изготвен е предлог 
на архивска терминологија кој чека 
забелешки и дополнувања од стра
на на архивите на Југославија.

Во статијата на Богдан Лекиќ 
„Архивската граѓа на општествено 
политичките организации“ ги тре- 
тира проблемите за историската 
вредност, состојбата, регулирањето 
на заштитата и преземањето на ар
хивската граѓа на општествено по
литичките организации од страна 
на историските архиви.

Статијата „Архивската граѓа на 
бугарските органи на власт на оку- 
пираните подрачја на Македонија 
и Србија“ од Милош Константинов 
ja изнесува состојбата на организа-
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