
Крајова и одлуката на нашиот 
Врховен штаб, даваат вистинска 
слика на она ιπτο навистина ce 
случуваше ка Сремскиот фронт 
и на дел од Унгарија. Тие го по- 
бија секое омаловажување на ос- 
лободителната борба на народите 
и на народностите на Југославија. 
Деталите на Нешовиќ ja отфрлу- 
ваат веќе познатата теза на офи- 
цијалната бугарска историографи- 
ја: како, божем, бугарската вој- 
ска заедно со единиците га  Цр- 
вената армнја, ja ослободиле Jy- 
гославија (!), а дека југословен-

ските партизани вршеле некаква 
пресметка само со домашните пре
давшими“. Според тоа, Нешовиќ 
во својата книга, всушност, оправ
дано води полемика со бугарска
та историографија, ко ja често па 
и денес, е готова на најгруб начин 
да ги извртува историските факти.

Книгата на Нешовиќ е актуел- 
на студија, пишувана со јазик и 
стил кој ќе го освой читателот. 
Нешовиќ заслужува признание 
за ова свое дело.

Б. О.

ГЛАСНИК НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНААНА ИСТОРША, Скопје, 1974, 
XVIII, бр. 1, стр. 313 и бр. 2, стр. 331

Во текот на изминатата 1974 
година, во издание на Институтот 
за надионална историја во Скоп je, 
излегоа од печат два öpoja на спи- 
санието „ГЛАСНИК“. Од објектив- 
ни причини, третиот број на ова 
списание не излезе навреме од пе
чат и неговото излегување се оче- 
кува наскоро.

Во ггубликуваните броеви се 
објавани голем број статии, при- 
лози, критики, приказе и рецен
зии. Се разгледуваат проблеми од 
историјата на македонскиот народ 
и тие се систем атизир ани во од- 
де/\ни рубрики.

Содржината на списанието 
„Гласник“ бр. 1/1974 година е след- 
нава. Во рубриката статии и при- 
лози се објавени следниве написи: 
„Македонија во балканската поли
тика на Третиот Рајх“ е статија на 
проф. дчр ДАНЧО ЗОГРАФСКИ.

Статијата на проф. Д. Зограф- 
ски обработува период од најнова- 
та историја на македонскиот на
род. Во неа авторот ги изнесува 
дипломатски потези и заткулист-ит

игри на дипломатските кругови на 
силите на оската во прв ред на 
Германија и Италија. Во оваа игра 
беа замешани Унгарија и Бугари- 
ја. Од изнесеното во статијата се 
гледа дека сите сили на оската 
сакаа да ja земат Македонија и 
да ja претворат во бастион, кој Г:е 
им обезбеди доминација на Бал- 
канот.

Во статијата на ХРИСТО АН
ДОНОВ под наслов: „Македон- 
ското национално малцинство во 
Грција, Бугарија и Албанија“ ce 
изнесени драгоцени соопштувања 
за Македонците, кои по законот 
на војната останаа да живеат во 
оние краишта кои со балканската 
пресметка ги зазедоа соседните 
монархии. Во статијата се изнесе
ни сите маки и страдања на овој 
наш народ, неговата борба за свој 
јазик и училишта, за правото сло- 
бодно и непречено да се деклари- 
раат како Македонци, зашто тие 
се тоа.

„Карактеристики ка стопански- 
те односи во Македонија од 1919

521.



—1922 r.“ e наслов на статијата 
на ДЕСАНКА ТОДОРОВИЦ.

Аовторот на аваа статија ш  из- 
несува сите карактеристики на ма
кедонского стопанство во гореоз- 
начениот период, подвлекувај ќи 
ги во прв род тешкотиите во кои 
тоа ce најде по завршувањето на 
Првата светска империјалистичка 
војна, како и сите мерки што беа 
преземееи за подобрување на сос- 
тојбата односно резултатите до 
кои ce дојде во процесот на таа 
неколкугодишна работа.

„Прилог за развитокот на служ- 
бата за безбедност за време на 
НОВ и Народната револуција во 
Македонија 1941—1945“ е наслов 
на прилогот на ФЕМИ МУЧА. Во 
овощ прилог, авторот го проследил 
развитокот на Службата за без
бедност на територијата на Ма- 
кедонија за време на Народната 
револуција, прикажувајќи го при- 
тоа нејзиното раѓање, прераонува- 
ње во одред на револуцијата и 
најпосле нејзиното израонување 
во орган на народната власт, кој 
ги штити придобивките од рево- 
луцијата, вградени во темелите на 
нашето уставно демократоко оп- 
штество, обезбедувајќи непречен 
развиток на нашата братока со- 
цијалистичка заедница.

Проф. д-р АНТОЛЈАК СТ JE- 
ПАН во статија: „Преспански 
Асамати“ — „Утврден град на ере- 
тиците“ кај езерото во Пелаго-нија 
од I крстоносна војна (1096) ги 
изнесува резултатите од овоите 
проучувања на топонимот Асама
ти. Богато документирајќи го сето 
тоа, проф. АНТОЛЈАК се потпира 
врз убедувањето дека Асамати е 
можеби некогашан град на ере- 
тиците-богомили.

Музејскиот советник АПОСТОЛ 
КЕРАМИДЧИЕВ е автор на ста-

тијата: „Римското рударство во 
Неточна Македонија“.

Врз база на истражувањата, 
вршени на овој терен, авторот да- 
ва податоци за големиот öpoj ма
тери] алии докази кои упатуваат 
кон мислењето дека во далечното 
микато во овој крај на Македо- 
нија рударството било доста раз- 
виено и богатството што се вадело 
од рудниците на Кратовско-Злетоаз- 
скиот, Радовишкиот и баоенот во 
Пехчево, без сомнение, задооволу- 
вало дел од потребите на Римска- 
та империја, ко ja својата власт 
ja имала проширено и во овој 
дел на Македо:ш1Ја.

„Прилог кон проучувањето на 
проокупатор ските групации во 
текот на НОВ“ е наслов на прило
гот на МИЛИЦА БОДРОЖИК од 
Белград.

Во овој прилог се изнесени па- 
тиштата на фојрмирањето на про
окупатор ските групации, нивната 
дејност во текот на Народната 
револуција, како и реалната ана
лиза на личностите од типот на 
Војчо Трбик, Чкатров, Ѓузелов, 
Ванчо Михајлов, Китинчев, Цемо, 
Мифтар, Мефаил и многу други, 
кои во улога на водачи на овие 
фашистички творби, од првиотден 
на револуцијата се, па дури и 
пред неа, се ставија во служба на 
окупаторот, служејќи му верно 
на фашистичко дело наречено: 
ропство, глад и беда. Тие се бореа 
да ги реализираат плановите на 
окупаторот и уште еднаш во син- 
цирот на таквите настојувања, на
правка обид да го спречат маке- 
донскиот народ во неговата бор- 
ба за слобода и сопствена држава.

Во рубриката МАТЕРИЈААИ е 
објавен написот на д-р ОРДЕ 
ИВАНОСКИ со наслов: „Значащ
ий студија од 1934 година за на-
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станувањето и развитокот на ма- 
кедонската нација“.

Написот на д-р ОРДЕ ИВА- 
НОСКИ ja обработува студијата 
на БИСТРИШКИ: „Зошто ние Ма- 
кедонците оме одделна нација“, 
објавена во Америка во 1934 г. 
во библиотеката на македонскиот 
народен сојуз „ЗА СЛОВО ДНА 
МАКЕДОНИЈА НА ТРУДБЕНИ- 
ЦИТЕ“.

Иако мала, таа студија по дла- 
бочината на миелата на авторот, 
по начинот на приоѓањето кон 
проблемот и неговото разјаонува- 
ње, сведочи како што заклучил 
д-р ОРДЕ ИВАИОСКИ, нејзиниот 
автор од марксистичкото стано- 
виште го разработил проблемот 
на настанокот на македонската 
нација, подвлекувај'&и притоа дека 
во историјата на нејзиното кон- 
ституирање како таква, секогаш 
им пречеа балканските монархии 
кои отворено претендираа на неа.

„Еден извештај за Тетовокиот 
округ од 1913 година“ е напис на 
д-р ГЛИГОР ТОДОРОВСКИ.

Примарно место во написот за- 
зема извештајот, составен и ис- 
пратен од началяикот на Тетов- 
скиот округ, до инспекторот на 
полицијата при Врховната коман
да во Скоије. Авторот на написот, 
имајќи ш  предвид разновидеите 
податоци што ги содржи извешта- 
јот, тој го дава во целост — ксе- 
рографиран.

ТОРГЕ МИЉКОВИЌ е автор 
на написот: „За еден заборавен 
изворен споменик“. Во овој напис 
авторот изнесува податоци за по- 
теклото на денешниот град Крива 
Паланка, подигнат во текот на пр- 
вата половина на XVI Бот век од 
Турците, поточно кажано во 1634 
или 1635 година.

„Две писма на македонски ја- 
зик со грчки букви од богатата 
трговска кореспонденциј а на тргов- 
ската фирма „БРАКА РОБЕВ И и 
СИНОВИ“ и кожарството во Ох
рид во втората половина на XIX 
век“ е напис на KY3MAH ГЕОР
ГИЕВСКИ, објавен во рубриката 
— матаријали. Авторот на овој на
пис третира проблем од историјата 
на Македонија од втората полови- 
на на XIX век. Податоците, што се 
изнесени во написот, тесно се по- 
врзани со старата но богата тр- 
говска фамилија од Охрид — Ро- 
беви. Во обработката на пробле
мот, авторот укажал на тоа дека 
Охрид во бО-сетите и 70-тите го- 
дини на минатиот век бил град 
во кој цветало занаетчиството, 
особено кожарството како гранка, 
подвлекувајќи притоа, колкави 
богатства носело тоа на гореиме- 
нуваната фирма од една страна 
и почетоците на пропаѓањето на 
другите трговски фамилии од дру
га, како резултат на навлегува- 
њето на ефтините но висококвали- 
тетни стоки од земјите на Европ- 
скиот запад на македонскиот 
пазар.

РИСТО ПОПЛАЗАРОВ, во напи
сот: „Еден интересен документ за 
„Бунтот на Дервиш Цар“ низ раз
работка на еден документ дава 
податоци за одделни паши во 
Скопско — Тетовскиот крај, од 
четириесеттите години на XIX 
век, време кога анархијата ги бе- 
ше добро затресла темелите на 
Турското царство.

Во документот се говори за 
буната на „Дервиш Цар“ и сите 
негови злодела направени над же
ните и децата од овој крај.

„Тетовските паши“ — труд на 
ГОРЧЕ ПЕТРОВ е напис на РИС-
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ТО ПОПЛАЗАРОВ. Во овој ή апис 
е нанесено становиштето на авто
рот Поплазаров по прашањето: 
дали овој труд е или не е дело 
на ГОРЧЕ ПЕТРОВ.

Во рубриката материјали, РИС- 
ТО ПОПЛАЗАРОВ се јавува со 
уште еден напис под наслов „Но
ви податоци за првото педагошко 
училиште во Македонии а.

Во именуваеиот напис, авторот 
врз база на документ говори за 
првото педагошко училиште во 
Македонија, како и за предмети- 
те застапени во наставната про- 
грама -на таа за тоа време кул- 
турно-просветна установа.

Во рубриката СЕЌАВАЊА е об- 
јавен написот на ДВЕТКО Υ3Υ- 
НОВСКИ „Преместувањето на по- 
литичкото и военото раководство 
на Македонија од Скопје во Ло
пушник и неговото значење за 
разгорување на воетанието“.

Авторот на овој напис, и са- 
миот учесник во овој настан од 
народноослободителната војна, ги 
изнесува сите причини кои го на
ложите решението, ЦК на КПМ 
и Главниот штаб на партизански- 
те одреди на Македонија да из- 
лезат на теренот и оттаму да ja 
раководат борбата на партизан- 
ските единиди, подвлекувајќи ги 
на крајот резултатите од ваквата 
спроведена во дело одлука и неј- 
зиното значење за понатамошното 
разгорување на воетанието.

Во рубриката ПАТОПИСИ е 
објавен написот на д-р АЛЕКС АЫ- 
ААР МАТКОВСКИ и П. АНГЕЛА- 
КОВА со наслов: „Патувањето на 
двајца Англичани низ Македонија 
во 1839, 1842 и 1844 година“.

Авторите на овој напис ги из- 
несуваат патописните белешки на 
двајца странци ЕДВАРД МИТ- 
ФОРД и ХЕНРИ ЛЕАРД. Согле-

дувајќи ja вредноста на овие па- 
тописни белешки, авторите на овој 
напис тие ги даваат во целост — 
преведени на македонски.

Во рубриката КРИТИКИ е об- 
јавен написот на д-р АЛЕКСАН
ДР? МАТКОВСКИ со наслов: 
„Критички осврт на книгата HIS
TORY OF MACEDONIA 1354—1833 
од проф. BAKAAOnYAOC“. Во на
писот, д-р МАТКОВСКИ дал вред
но сна критика на гореименувана- 
та (книга, труд на грчкиот истори- 
чар Вакалопулос. Од изнесеното 
во критиката се гледа дека не са
мо Вакалопулос туку други исто- 
ричари вешто и најгрубо ja фал- 
сификуваат историјата на маке- 
донскиот народ. Вакалопулос се 
претставил како фалсификатор од 
највисок ранг а д-р АЛЕКСАНДАР 
МАТКОВСКИ реално подвлечено 
како критичар во свој елемент — 
вистина и објективност.

Во оваа рубрика е објавен на
писот и на РИСТО ПОПЛАЗАРОВ 
„Едно ненаучно и тенденциозно 
толкување и пишување“.

Авторот на написот, ПОПЛАЗА
РОВ, ja кажал вистината за невис- 
тинитостите што во заедничкиот 
напис В. ПАСКАЛЕВА, Μ. ВЕЛЕВА 
и В. ТРПКОВА-ЗАИМОВА „Исто- 
риската проблематика на VII 
международен Конгрес на славис- 
тите“ ги внесле; овој тим на фал- 
сификатори, отворено негарајќи 
го минатото на еден народ кој 
има свое минато, овој јазик, сите 
атрибута кои му даваат право да 
има своја држава.

Просторот меѓу (269—273) е по- 
светен на краткиот прилог што 
го дал д-р ВЛАДО ИВАНОВСКИ, 
одбележувајќи го 25-годишното 
постоење на Институтот за нацио- 
нална историја на Македонија,
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културно-просветна инсхитуциј a
ко ja го проучува минатото на сво- 
јот народ и народноеште кои жи- 
веат под ова поднебје како рам- 
ноправни членови на нашето со- 
цијалистичко општество.

Од (274—282) е објавен написот 
на д-р ГЛИГОР ТОДОРОСКИ „Не
кой согледувања од работата на 
Институтот за национална истори- 
ја — Скопје и за неговиот пона- 
тамошен развиток“. Ова во суш- 
тина е извештај поднесен по по
вод работата :на Ииститутот во 
1973 година. Во овој извештај 
е подвлечена и досегашната ра
бота на Институтот, а се из- 
нееени и мислења чија практич
на примена, без сомневање, ќе 
обезбеди непречен и понапреден 
развој на оваа институција.

Во последната рубрика се об- 
јавени голем број прикази и ре
цензии на објавени трудови со 
историска проблематика во перио- 
дот од 1972—1974 година.

Гласникот бр. 2/1974 година во 
обем од 331 страна, содржи вред· 
ни материјали, разновидни по сво- 
јот карактер. И во овој број по
сте јаната рубрика статии и наци
ей е богата и содржајна.

„Стопанското потчинување на 
балканските земји од европските 
капиталиста во последната четвр- 
тина на XIX век“ е статија на 
проф. д-р ДАНЧО ЗОГРАФСКИ.

Во оваа статија, авторот дава 
верна слика на процесот на еко- 
номското и политичкото потчиыу- 
вање на балканските земји од 
страна на технички високоразвие- 
ните западноевропски капиталис- 
тачки велесили, укажувајќи при- 
тоа дека обемниот капитал што 
беше внесен во земјите на Балка- 
нот и во Турција, ги стави истите 
во целосна најпрвин економока, а

потоа и политичка зависност, т.е. 
претворајќи ги во полуколонии и 
изворни подрачја за суровини и 
евтина работна сила.

ДЕСАНКА ТОДОРОВИЌ е ав
тор на статајата: „Стопански проб- 
леми на Македонија, со посебен 
оеврт на дејноста на трговско-ин- 
дустриската комора во Скопје“.

Во оваа статија авторот говори 
за низата стопански проблеми во 
Мазседонија во периодот од 1919 
—1929 година. Авторот изнесува 
податоци од кои се гледа дека 
Македонии а во определениот пе
риод била најнеразвиено подрачје 
во кралството СХС, подвлекувaј 1ш 
ги притоа сите обиди што биле 
преземени од страна на трговска- 
та комора во Скопје за подобру- 
вање на состојбата во тогашното 
македонско стопанство.

„Македонија како интересно 
подрачје на Хабзбуршката монар- 
хија во плановите и договорите 
за иоделба на Османоката импе- 
рија (1686—1898) е наслов на ста- 
тијата на МИХАЈЛО МИНОСКИ.

Во оваа статија, авторот гово
ри за големиот број планови што 
големите европски сили ги кроеле 
во определениот период за подел- 
ба на териториите на Балканот 
што ги држела Турската империја. 
Во основа на многуБројните пла
нови за кои станува збор во ста- 
тијата, се кријат желбите на ка- 
питалистичките сили да ja  поделат 
Македонија и да ja претворат во 
своја влијателна сфера.
GRATTAN PUXON е автор на ста
ти јата: „Ромите во Македонии а и 
Византија“. Централно место во 
статијата заземаат соопштувањата 
на авторот PUXON за етничката 
трупа РОМИ. Од иэнесеното се
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гледа кога и во кој период ce 
населиле Ромите на територијата 
на Виз анти ja и Македонија и кои 
биле основните занимања на оваа 
мошне интересна за проучување 
етничка трупа.

БОГОМИЛ ХРАБАК е автор на 
статијата: „Ајдути и одметници во 
Македонија во XVI век“. Во ста
ти јата, авторот се ооврнува на 
ајдутството во Македонија во 
XVI-OT век како една од најрани- 
те форми на отпор против Тур- 
ската централна власт. Покрај 
ова, авторот говори и за така- 
нареченото ΑΓΡΑΡΉΟ АЈДУТ- 
СТВО, кое во Македонија ce ја- 
вува во XVII век, а се манифес- 
тирало преку нападите на селани- 
те врз чифлидите и другите зем- 
јишни поседи што ги уживале 
претставниците на турската власт.

МАРТИН ТАДИН (Париз) е 
автор на обемната стати ja со на- 
слов: „Потеклото и значењето на 
меоното име „АСАМАТИ“.

Во настојувањата и вложениот 
максимум напори досега, да се 
утврди и открие потеклото и зна- 
чењето на името „АСАМАТИ“, де
нет придонес претставува статија- 
та на М. ТАДИН.

Во статијата, авторот во доста 
обемен простор изнесува реални 
заклучоци до кои дошол врз база 
на опстојна работа и отворено 
подвлекол дека само ловите ар- 
хеолошки ископувања ако дадат 
резултат би можеле да фрлат по- 
јасна светлина врз проблемот на
речен „АСАМАТИ“, за кого во по- 
следно време многу ее пишува.

Во рубр!иката материјали е об- 
јавен написот на ЃОРГЕ ВАСИЉЕ- 
ВИЌ „Хронолошја на настаните 
од југословенско-бугарските од- 
носи за време на владеењето на 
Александар Стамболиски“.

Со цел што подобро да му ja 
презентира на читателот хроно- 
логијата на југословенско-бугар- 
ските односи во времето од (1919 
—1923) год., авторот на написот 
врз база на необјавена архивека 
документација и обемна литера
тура што ja консултирал, по пре- 
гледен систематизиран хронолош- 
(ки ред ги изнесува сите дипло- 
матски контакт на владите на 
односните земји — поединечно во 
1919, 1920, 1921, 1922 и 1923 година, 
подвлекувајќи дека тоа е период 
на тесна соработка меѓу кралство- 
то СХС и Бугароката влада на чие 
чело стоел АЛЕКСАНДАР СТАМ
БОЛИСКИ, човек кој го надживеа 
своего време, искрен борец за до
бр ото на балканските народи.

РИСТО КИРЈАЗОСКИ е автор 
на објавениот напис: „Осврт на 
содржината на списанието „Ко- 
мунистички преглед“ петнаесетдне- 
вен политичко-економски и фи- 
лозофски орган на ЦК на КПГ“.

Авторот на написот пооветува 
-внимание само на оние проблеми 
содржани во неколкуте броја на 
ова списание, за кои смета дека 
се од посебна важност. Авторот 
посебно ги подвлекува ставовите 
на КП на Грција по македонското 
национално прашање, комунистич- 
кото движење, аграрното праша- 
ње, синдикалното, младинското, 
женского движење и народниот 
фронт во Егејока Македонија.

„Една оценка од Романскиот 
пролетариат за Првата балканска 
војна“ е напис на СТОЈАН КИСЕ- 
ЛИНОСКИ.

Авторот на написот, презенти
ра еден документ и низ негова 
анализа ги изнесува интернацио- 
налистичките прогресивни ставови 
и погледи врз кои застана роман
скиот пролетариат по прашање-
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то за Првата балканска војна и 
врз кои стоеше во текот на Вто- 
рата балканска и Првата аветека 
војна.

АЛЕКСАНДАР МАТКОВСКИ и 
Π. АНГЕЛАКОВА се авто;ри на на- 
пзисот : „Извештаи на италијански- 
те конзули од Солун и Кавала од 
1870 до 1881 год“.

Авторите на овој напис, преку 
презентирањето на извештаите на 
италијанските дипломатски прет- 
ставници во Солун и Кавала, це- 
лооно преведени на македонски, 
ги изнесуваат многубројните по- 
датоци за сестраните богатства 
што ги имало во областите на 
овие поморски пристаништа.

МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ и 
РИСТО ИЛЈОВСКИ се авторе на 
написот: „Новооткриен ракопис 
од почетокот на XVIII век со крат
ко житие на Климент Охридски“. 
Во овој напис станува збор за 
единствениот засега познат прение 
на Климентовото кратко житие во 
Македонија.

Во рубриката библиографии е 
објавен написот на КАТИЦА ЈО- 
СИФОВА и РИСТО ИЛЈОВСКИ — 
„Библиографоки прилог за двае- 
сетипетгодишната издавачка деј- 
ност на Институтот за наприонална 
историја“.

Оваа библиографија е израбо- 
тена по авторски принцип и ере- 
дена по прегледен азбучен ред.

Во рубриката критика е об ja- 
вен написот на д-р АЛЕКСАНДАР 
МАТКОВСКИ — „Критички оеврт 
на три западногермански статии 
со македонска проблематика“.

Содржината на статиите на кои 
д-р А. МАТКОВСКИ направил кри
тики оеврт е необично богата со 
голем број податоци за историјата 
на македонскиот народ, оведоштво 
колку овие страни автори солидно 
ja проучиле историјата на нашиот 
народ и врз база на тоа застана- 
ле на сосема точни становишта, да- 
вај1ш реални судови за одделни 
проблеми од неа.

На крајот на Глаоникот бр. 
2/1974 годоина се објавени голем 
öpoj прикази на трудови со исто- 
риска проблематика, издадени во 
текот на 1972/3 и 1974 година.

Реално подвлечено, број 1 и 2 
на сп. „Гласеик“, излезени во те
кот на 1974 год. обилуваат со вред- 
ни материјали од различен карак- 
тер. Презентираните материјали 
се разновидни и тие третираат 
проблеми од економската и поли- 
тичката историја на македонскиот 
народ низ вековите.

Пофално е што во списанието 
се среќаваат низа нови автори и 
соработници, факт кој зборува 
дека мошне сериозно се проучува 
историското минато на македон- 
окиот народ и народностите кои 
живеат во нашего еоцијалистич- 
ко општество. Не е преувеличено 
ако се каже дека „Глаеникот“ на 
Институтот за национална исто- 
рија е мошне содржајно списание, 
полно со драгоцееи материјалиод 
областа на историската наука и 
нејзиниот развиток во СР Маке« 
донија.

А. в.

За новата книга на Иван Доровски: „ЧЕШКО-МАКЕДОНСКИТЕ 
И МАКЕДОНСКО ЧЕШКИТЕ ОДНОСИ"

Mery последните едиции на ките земји и Балканот“ со под-
Уеиверзитетот во Брно се појави наслав „Поглавја од историјата
книгата на Иван Доровски: „Чеш- на чешко-македонските и македои-
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