
жувања за Даме Груев и Горче 
Петров.

Со својата разновидност на ма- 
теријалот и популарниот начин на 
пишување, со своите добри илустра- 
нии иницијаторите за издавање на

овој Повременик навистина достојно 
им се оддолжиле на јубиларните 
годишнини на Даме Груев и Горче 
Петров на коишто им е и овој 
број посветен.

Љ. Л.

ГЛАСНИК НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРМЈА, 
Скопје, 1971, ХУ, бр. 1, стр. 317, бр. 2, стр. 334

Во издание на Институтот за 
кационална историја во Скопје изле- 
гоа од печат двата броја на списа- 
нието „Гласник“. Во споменативе 
броеви на списанието содржани се 
многубројни статии, прилози, напи- 
си, прикази и рецензии, кои трети- 
раат проблематика од историјата на 
македонскиот народ.

На своите 317 страници списа
нието бр. 1/1971 година, донесува 
многубројни и значајни студии и 
расправи од историската наука.

Милан М. Миладиновиќ во ста- 
тијата „Тито — револуционер и 
хуманист“ (с. 5—21) по повод 30 го- 
дишнината на Народната револу- 
ција, ни го истакнува Титовиот ху- 
манизам, неговиот животен пат како 
револуционер — комунист и хума
нист.

Со богат изворен материјал е 
обработена статијата на Манол Пан- 
девски „Учеството на Македонците 
во вооружените ослободителни бор- 
би на бугарскиот народ во 60-те и 
70-те годный на XIX век“ (с. 23—60). 
Негирајќи ja поставката на бугар- 
ската реакционерна буржоазија, која 
учеството на Македонците во бор- 
бата на бугарскиот народ за нацио- 
нално ослободување го квалификува 
пред својата и пред светската јав- 
ност како претставничко учество на 
„Бугарите од Македонија во севкуп- 
ните ослободителни борби на бугар-

ското племе“, авторот не запознава 
со учеството на македонските до- 
броволци во другите ослободителни 
борби и движења на Балканот во 
60-те и 70-те годный на XIX век. 
Укажувајќи за учеството на маке
донските доброволци и во револу- 
ционерните настани во Србија, Гр- 
ција и Т.Н., Пандевски подвлекува 
дека Македонците не се ангажирале 
со цел за создавање на голема Ср- 
бија, односыо голема Грција, но тие 
биле понесени од моменталната по- 
ставеност од својата бунтовничка 
свеет и расположба за ослободување 
од Османлиите по секоја цена, ма- 
кар најпрвин преку ослободување 
на своите балкански соседи.

Следната статија е од Александар 
Стојановски и Исмаил Ерен — 
„Кратовската нахија во XVI век“ 
(с. 61—92). Статијата е обработена 
претежно од нови досега необјавени 
pi неползувани современи архивски 
материјали, во прв ред од попис- 
ните дефтери. Преку нивна обработ
ка авторите даваат автентична сли- 
ка на Кратово и Кратовската нахија 
во XVI век, следејќи го и прикажу- 
вајќи го бројот и големината на 
населението и на населбите, вер- 
ската и во голема мера и етничката 
структура, занимањето и феудални- 
те обврски на населението.

Бојмир Кљаковиќ во прилогот 
„Народноослободителното движење
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и прашањето за југословенската за- 
падна граница во 1 9 4 1 — 1 9 4 5  година“ 
(с. 9 3 — 10 4 )  го третира прашаььето 
за југословенската западна граница 
што во периодот 1 9 4 1 — 1 9 4 5  година 
беше предмет на долготрајни нате- 
гања и под постојан притисок од 
страна на западните сојузници.

Во рубриката „Материјали“ нај- 
првин Миле Михајлов и Михаило 
Георгиевски во написот „Политич- 
ката активност на Македонскиот на
роден сојуз во САД и Канада од 
'i 9 2 8  ДО 1 9 3 5  година“ (с. 1 0 5 — 1 3 5 )  

изнесуваат податоци за политичката 
и социјалната положба на македон- 
ската емиграција во САД и Канада 
во горенаведениот времеиски интер
вал, па предусловите за формирање 
на македонскиот народен сојуз, не- 
говата активност и слично.

Врз основа на бројна изворна 
материја што авторот ja користел 
од извештаите на воено-известител- 
ните органи на предвоена Југосла- 
вија, Глигор Тодоровски во прило- 
гот „Неколку податоци за активно- 
ста на врховистичката ВМРО во 
Албанија и Бугарија помеѓу двете 
светски војни“ (с. 1 3 7 — 1 5 6 )  пишува 
за штетната дејност на врховистите, 
нивните провокации и терористички 
акции во Албанија и Бугарија по
мету двете светски војни.

Во написот „Турски документа 
од времето на Австро-турската војна 
и непосредно пред Карпошовото во- 
стание“ (с. 157—186) Александар
Матковски, врз основа на современи 
и автентични турски извори, дава 
јасна слика на ситуацијата во Маке
донка непосредно пред навлегува- 
њето на австриската војска и пред 
Карпошовото востание.

Христо Андонов-Полјански во на
писот „Две интересни писма од кра- 
јот на 1 9 1 8  и почетокот на 1 9 1 9  

година“ (с. 1 8 7 — 19 7 )  прилага две

многу значајни писма во англискй 
ракопис што авторот ги интерпре- 
тирал во англ иска транскрипција и 
во превод на македонски јазик. Ос- 
новната содржина во нив се состой 
во барањето на една католичка ми- 
сионерка, на адреса на еден виден 
англиски благородник, со цел да 
влијае кај британските фактори на 
Париската мировна конференција, 
за автономија на Македонија.

Во написот „За собирачката деј- 
ност на архивскиот материјал на те- 
риторијата на Македонија од 1844 
до 1941 година“ (с. 199—210) Нове 
Велјановски ги изнесува поважните 
акции од собирачката дејност на 
архивскиот материјал на територи- 
јата на Македонија, без оглед на 
тоа дали тој материјал се наоѓа во 
Македонија или надвор од неа.

Во рубриката „Патописи“ Алек
сандар Матковски и Поликсена Ан- 
гелакова во написот „Опис на пату- 
вањето на венецијанскиот пратеник 
Lorenzo Bernardo низ Македонија 
ВО 1 5 9 1  година“ (С. 2 1 1 — 2 2 3 )  ГО ИЗ- 

иесуваат патувањето на споменатиот 
патописец по патот од Струга до 
Солун и понатаму за Цариград, како 
и неговите описи и многу важни 
забележуваньа при патувањето.

Во овој број на списанието по- 
мсстени се и мемоарите на Георгиос 
Кикицас „Како дојдовме до послед- 
ните борби на ДАГ“ (с. 2 2 5 — 2 7 7 )  СО 

тематика од грчката револуцрца од 
1946—1949 година.

Христо Андонов-Полјанаш со 
„Петти при лог кон библиографијата 
за Гоце Делчев“ го продолжува сал- 
дото на досега објавените четири 
библиографски прилози за Гоце 
Делчев.

По повод 60-годишнината на иро- 
фесорот Љубен Лапе, еден од осно- 
гоположниците на современата ма
ке донска историографија, Ристо
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Поплазаров библиографски ги реги- 
стрира миогубројните трудови на 
познатиот славеиик.

Вториот број на списанието за 
1971 година исто така обилува со 
богата содржина од историјата на 
македонскиот народ и народностите.

Во статијата „Тиквеш — едно од 
жариштата на вооружената борба 
во 1943 година во Македонија“ (с. 
5—39) од Боро Митровски и Томо 
Ристовски третирана е проблемати- 
ката од Народноослободителиата 
борба на поголем реон на третата 
оперативна зона.

Статијата на Љубен Лапе „Живо- 
тот и делото на Горче Петров*4 
(с. 41—52) посветеиа е по повод 50- 
годишнината од смртта на големиот 
македонски син, идеолог, револуцио- 
кер и организатор на Внатрешната 
македонска револуционерна органи- 
зација.

Во следната статија „Дејноста на 
ајдутите во централна Македонија 
во првата половина на XVII век“ 
(с. 53—81) Александар Матковски
уште еднаш ни интерпретира тема
тика од ајдутството. Овојпат авторот 
се задржал главно на навлегувањето 
на ајдутските дружини во поголеми- 
те и поважните населени места во 
Македонија, ајдутските напади на 
феудалните лена, по македонските 
патишта и слично.

Велимир Брезоски во статијата 
„Состојбата и дејноста на KIIJ во 
Македонија во текот на 1940 годи
на“ (с. 83—91) се осврнува на деј- 
коста и активноста на комунистите 
во Македоиија непосредно пред Вто- 
рата светска војна.

Многу интересен е прилогот на 
Крсте Битоски „Македонските до- 
бротворни братства во Бугарија и 
нивната активност за создавање на

обединета и независна Македонија 
(1918—1934)“ (С. 93—129). Во него
авторот содржајно ja презентира 
богатата и бурна историја на број- 
ната македонска емиграција во Бу- 
гарија и народите од  Пиринскиот 
дел на Македонија, главно, анализи- 
рано преку дејноста на братствата.

Следува прилогот на Марија Јо- 
вановиќ „Учеството на жени и мла- 
динки во работата на организациите 
на Комунистичката партија во текот 
на НОБ и револуцијата во Македо
н к а“ (с. 131—153). Авторката уште 
еднаш се осврнува на мобилизаци- 
јата и пошироката активност на же
ната на линијата на КПЈ, нејзината 
готовност да поднесе најголеми жрт- 
ви во борбата за слобода и независ- 
иост на својата земја.

Глигор Тодоровски и Масар Ко- 
дра во прилогот „КПЈ и народнос
тите во Македонија во легалниот 
период од 1919 до 1920 година“ (с. 
155—164) пишуваат за период от од 
две години на легалното дејствува- 
ње на КПЈ, нејзиниот однос кон 
хмакедонскиот народ и народностите, 
кои биле изложени на силно поли
тично и национално угнетување, од- 
носно на најгруба експлоатација и 
денационализација.

Во прилогот „Револуционерната 
литература на Петар Стојков“ (с. 
165—184) Михајло Георгиевски дава 
кратки анализи на револуционерна
та и социјалната поезија на овој 
досега непроучен македонски деец.

Ристо Кирјазоски во прилогот 
„Основањето и организацијата на 
1урската општина во Скопје во 1869 
година“ (с. 185—210) не запознава 
со основањето на турски градски 
општини во Македонија во втората 
половина на XIX век, со посебна 
прегледност на внатрешната орга- 
низација на скопската општина.
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Ёо прилогот „Нови податоци за 
Скопје по пожарот во 1689 година“ 
(с. 211—223) Александар Стојановски 
приложува два досега необјавени и 
непознати архивски документи. Нив- 
иата содржина фрла поголема свет
лина на трагедијата што ja дожи- 
веало Скопје во 1689 година, особе- 
ио неговата состојба и обнова по 
пожарот.

Со тематика од областа на маке
донската средновековна ликовна 
уметност се прилозите: „За ктитор- 
ската композиција и натписот во 
Марковиот Манастир — село Су- 
шица, Скопско“ (с. 225—238) од На- 
да Иошпал Никуљска и прилогот 
„Резултати од конзерваторските ра- 
боти на фреско-живописот во црк- 
вата Свети Димитрија — Марков 
Манастир“ (с. 239—245) од Спасе 
Спировски.

Во постојаната рубрика „Мате- 
ријали“ најпрвин даден е написот 
на Љубен Лапе „Непознати писма 
и телеграми на Горче Петров“ (с. 
247—273). Одбележувајќи ja 50-го- 
дишнината од Ѓорчевата присилна 
смрт, авторот ги интерпретира не- 
говите 25 писма. Особено значајно 
е соопштението на Манол Пандев- 
ски, кој ja прилага статијата на 
Горче Петров „Обезличена Маке
донии“ (с. 275—283).

Владо Картов во написот „Уло- 
гата на весникот Бюлетинь во афир- 
мацијата на македонската самостој- 
ност“ (с. 285—296) пишува за појава- 
та на овој весник на 2 април 1919 
година во Софија. Потоа, дава кра
ток осврт на статиите и прилозите 
објавени во него, улогата и значе- 
њето што весникот го зазема за из- 
разување желбите и стремежите на

македонскиот народ, за запазување 
на територијалниот интегритет на 
Македонија.

Во написот „Досега необјавен 
словенски летопис од XVII век“ 
(с. 297—301) Михајло Георгиевски 
приложува досега необјавени сло
венски ракописи од XVII век со 
световна содржина.

Во постојаната рубрика рецензии 
и прикази поместени се повеќе ре
цензии и прикази на објавени тру- 
дови од областа на историската нау
ка за периодот 1970—1971 година.

На крајот на списанието од Рис- 
то Поплазаров поместен е некроло- 
гот по повод емртта на Милада 
Паулова, професорка по византоло- 
гија и историја на словенските на
роди во Карловиот универзитет во 
Прага. Авторот накратко нё запо- 
знава со животот и делото на почи- 
натата професорка.

Треба да нагласиме и тоа дека 
кон двата броја на списанието при
ложен е посебен одделен отпечаток 
во кој е објавена „Библиографијата 
на патописи за Балканскиот Полу
остров во време на турското вла- 
деење“ од Александар Матковски.

Со излегувањето од печат на 
двата броја на списанието Гласник 
на Институтот за национална исто- 
рија за 1971 година, (третиот број 
за 1971 година е во печат), поради 
богатството на сеопфатноста и раз- 
новрсноста на третираната пробле
матика од историската наука, на 
мнение сме дека нивното публику- 
вање ќе придонесе за уште поголем 
развој и прогрес на македонската 
историографија.

^  А. Т.
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