
Македонија. Во посебна подглава 
Картов се осврнува на колониза- 
цијата на турското население, 
главно на Јуруците и Коњарите 
во Валандовско, а на крајот го 
дава опиеот на турската касаба 
Валандово кон крајот на XVII 
век.

Валандово и Валандовско во 
текст на XIX и во почетокот на 
XX век е третата глава на моно- 
графијата. Основната интенција 
на авторот во оваа глава е да ja 
даде основната скица на Валан- 
дово и Валандовско за време на 
преродбенокото движење и поја- 
вата на организирањето македон- 
ско националноослободително дви- 
жење воопшто во Македонии а, а 
посебно во Валандовско.

Четвртата глава на моногра
фии ата му е посветена на Валан- 
довокиот крај за време на Балкан- 
ските и Првата оветска војна, пет- 
тата, Валандовско во периодот ме
ту двете Светски војни и шестата, 
Валандово и Валандовско за вре
ме на Народноослободителната

борба. Треба да истакнеме дека 
при овие глави авторот најпрвин 
се осврнува на општествено-поли- 
тичката ситуација во Македонија, 
а потоа посебно на Валандово и 
Валандовско во дадениот истори- 
ски период. Исто така, забележи- 
телно е дека во последните глави 
авторот успеа подлабоко да на- 
влезе во односните настани и да 
даде реконструкција на блиското 
историеко минато на Валандово 
и Валандовско.

На крајот од монографијата, 
откако авторот изоставил да даде 
заклучок, дава кус библиограф
ски преглед на основната консул- 
тирана изворна документација и 
литература, и тоа воошптено.

Приложенава монографска сту
ди] а на В лад о Картов претставува 
единствена публикација за Валан
дово и Валандовско низ историја- 
та и своевиден придонес за исто- 
рискиот развиток на овој регион 
на Македонија и за македонската 
историографиј а.

А. Т.

Гане Тодоровски, ТРАКТАТИ ЗА СОИЦЕАзУБИВИТЕ (есеи и записи на 
македонски теми), „Култура‘% Скоп je 1974, стр. 420.

Неодамна, во својата едиција „Co- 
времена општествена мисла“, Из- 
давачкото прешријатие „Култура“ 
— Скопје ja издаде најновата кни
га на д-р Гане Тодоровски „Трак
тата за сонцељубивите (есеи и за
писи на македонски теми)“. Кни- 
гата претставува избор на есеи, 
статии и материјали кои се обја- 
вувани во списанијата „Разгледя“, 
„Стремеж“, „Македонски фол- 
клор“, „Историја“, „Јехона“ (Одек), 
годишникот „Иселенички кален
даре „Годишен зборник на Фило- 
зофскиот факултет“ и други збор- 33

ници, весникот „Нова Македони- 
ja “, Радио — Скопје, предговори 
кон одделни книги и посебни 
шишки.

Во книгата „Трактата за сонце- 
љубивите“, по „Збор до два на
место вовед“, објавени се следниве 
наслови: Утринската песна на ма
кедонската преродба (личноста и 
делото на Димитрија Миладжнов 
во сеќавањата на Рајко Жинзи- 
фов) (стр. 7—26); Прличев како 
детски поет (27—48); Марко Це- 
пенков (49—84); Трајко Китанчев 
(85—110); Формирањето на ВМРО
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во спомените на Иван Хаци Ни- 
колов (111—124); Страницы на ©дно 
македонофилство (Петар Данило
в а  Драганов и неговите проучу- 
вања на македонского културыо- 
политичко минато) (125—158); Ма
кедонка и македонского прашање 
во трудовите на руските учени и 
публицисты од крајот на XIX и 
почетокот на XX век (159—166); 
Запис за Гоце Делчев (167—174) ; 
Револуционерниот лик на Гоце 
Делчев (175—184); Гоцевата мисла 
во македонското револуционерно 
и културно наследство (185—190); 
Горче Петров (191—220); Горче 
Петров — идеолог на македон- 
ската самостојност (221—227); Гор
че Петров во народната песпа 
(229—237); Горче Петров и Дими- 
тар Ризов (239—266); Весеикот 
„Бунтовник“ на Горче Петров ка- 
ко идеолоижа подготовка на илин- 
денскиот револуционерен чин (267 
—283); Убиството на Горче Петров 
(285—299); Дамјан Груев (301— 
328); Крете Мисирков и неговите 
политички антиподы (идеолошката 
трипартиција на македонското ос- 
лободително дело од крајот на 
XIX и почетокот на XX век) (329 
—335); Пере Тошев во литература- 
та (338—356); Никола Вапцаров 
(357—405).

На крајот на книгата се обја- 
вени библиографски белешки за 
секој наелов одделно при што е 
дзЈден и азбучен показалец на ими- 
њата опоменувани во книгата.

Целокупната книга содржи 
мошке богат материјал за кул- 
турната и политичката историја 
на македонскиот народ, о;светлена 
во долгогодишната работа на щ>о- 
фесор AV Гане Тодо|)овски. Глав
но, се задржува на обработка на 
одделни личности од разни аспек
ты како, на пример, Григор С. Пр- 
личев, Марко Цепенков, Трајко 
Китанчев, Дамјан Груев, Крете 
Мисирков, Пере Тошев, Никола 
Вапцаров и посебно Гоце Делчев 
и Горче Петров. Со оваа книга 
добиваме еден том собраны дела 
на овој наш истакнат поет, во 
овој случај и научен работник — 
историограф, фолклорист и кни- 
жевен историчар.

Книгата „Трактаты за сонцељу- 
бивите“ технички е мошне убаво 
опремена, а со својата богата и 
научно издржана и аргументирана 
содржина ќе остане како драто- 
цен прирачник за македонските 
историчари, фолклористи и кни- 
жевни историчари.

С. М.

ГОРЧЕ ПЕТРОВ И ПЕРЕ ТОШЕВ — Друштво за наука и уметност и 
Друштво на историчарите — Прилеп, 1 (201)

Неодамна во издание на Друш- 
твото за наука и уметност и друш- 
твото на историчгарите од Прилеп,
излезе од печат книгата под на
слов: Горче Петров и Пере Тошев.

Во неа се објавени материја- 
лите од оимпозиумите одржани 
во Прилеп по повод педесетгодиш- 
нината од убиството на Горче

Петров и шеесет години од убист
вото на Пере Тошев, две крупны 
фигури во македонското нацио- 
нално ослободително движенье.

Книгата е поделена на два дела.
Првиот дел (11—97) ги содржи 

рефератите од симнозиумот одр- 
жан на 2. X. 1971 година во При
леп, пооветен на педесетгодишни-
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