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Во текот на 1974 година во из
дание на Собранието на општина 
Пробиштип, а во чест на 30-го- 
дишнината од ослободувањето на 
Злетовско, Кратовско и Проби- 
штииско од фаншстичката окупа- 
ција, излезе од печат гореопоме- 
натава публикација. Таа, всуш- 
ност, претставува солиден колек- 
тивен монографски труд, во кој 
се третира географако-археолош- 
ките и историско-културните нас
тали на Злетовската облает од 
најетари времиња па до 1945 го
дина.

Монографијата ги содржи сите 
елементи на едно строго научно 
издржано дело. Во таа емисла, на 
почетокот таа е збогатена со пред- 
говор и увод кон проблемот, на 
крајот ιοο кратка библиографија 
и еден педесет и деветен страни- 
чен прилог на оригиналки орпски 
документ во превод кои се од- 
несуваат на Злетовската облает. 
Монографијата е проследена со 
осумнаесет фотокопии и со две 
карти: археолошка карта на Зле- 
товоката облает и стоианска кар га 
на Општината Пробиштип. Во мо
нографии ата, исто така, се помес- 
тени бројни табеларни показате
ли, списоци, елементи од народ- 
еата фолклористика, кои воглавно 
потекнуваат од сигурни изворпи 
материјали.

Автор на географскиот дел 
(7—113) на монографиј ата е д-р 
Тодор Кондев. Споменатиов Кон- 
дев најнапред се оеврнува на про- 
изводно-географските одлики на 
Злетовската облает, давајќи при 
тоа куси географски податоци за 
климатските, хидрографските, био- 
географските, педолошките и ан- 
тропогеографските одлики на спо- 
менатава облает. Кондев ее оевр
нува и на рударството, земјодел- 
ството, сточарството и на друтите 
основни гранки на дејност на на- 
селението во тој крај. Но уште 
поцелосно во таа емисла е обем- 
ното иэнесуваьье на Ко,ндев за 
структурата и етничкото потекло 
на населението во Злетовската об
лает, давајќи при тоа опширни 
лодатоци за местоположбата и ти- 
пот на секое село и населба од- 
делно.

Прв прилог на полето на ар- 
хеолошкото истражување на Зле
товската облает (137—208), е на- 
правен од музејскиот советник 
Апостол Керимидчиев. Во моно- 
графијата Керимидчиев се оевр
нува за најетарата историја на 
Злетовската облает до доселува- 
њето на Словените во тој крај 
на Македонија. Во таа емисла ав
торот ja презентира праисторијата 
на Злетовската облает во грчко и 
римско време, потоа стопанскиот
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и културниот развиток на toj i<paj 
во дадениот временски период, 
бројките праисториски и антички 
наоѓалишта, топоеими и локали- 
тети, давајќи при тоа доста пода- 
тоци за нив. Посебно внимание 
агвторот обрнал на одно од најбо- 
гатите антички наоѓалишта воЗле- 
товоко-кратовокнот крај, локали- 
тетот Градиште, давајќи ja при 
тоа местоположбата, геолопжата 
структура, бројните откриани по- 
датоци во ископините на овој по- 
знат локалитет.

Вниманието на читателите се- 
какю, ќе го предизвика исторнс- 
окиот дел од презентираеава 
монографија, чиј автор е проф. 
д-р Александар Апостолов. Ка- 
ко по CBojoT обем, така и по 
исцрпните анализи, црпени пред 
cè од досега необјавени архивски 
материјали, како од домашните 
така и од странските архиви, кои- 
султирај&и бројна објавена иввор- 
еа материја и бројна еапишана 
литература за Злетовско-кратов- 
скиот крај, анкетирајОш бројни 
учесници во настаните од понова- 
та историја на овој крај, Апосто
лов успеал да даде целосоа и 
единствена историја на Злетовска- 
та облает од доселувањето на Сло- 
вените во Македонија до 1945 го
дина Споменатава историја Апо
столов ни j a  презантира прекупет 
дела.

Во првиот дел, Злетовската об
лает од доселувањето на Слове- 
ните до крајот на XIV век (211— 
228), Апостолов се оеврнува на 
најстарата историја на спомеиа- 
тиов крај по дооелувањето ,на Сло- 
вените во тој крај, до турската 
наезда во Македонија. Потоа, ав
торот поопширно се задржува на 
иеторијата на Злетовско-кратов- 
скиот крај под составот на визан-

тиската и средновековеата орпска 
држава, па cè до доаѓањето на 
Турците.

Вториот доста обемен дел, Зле- 
товоката облает под турска власт 
од почетокот на XV до 1912 годи- 
-на (229—414), е поделен на пет 
глави. Во првата глава, Апостолов 
се оеврнува на административна- 
та и територијалната промена во 
Злетовско-кратовскиот крај по 
доаѓањето на Турците. Доста ар- 
гументирано и со бројеи показа
тели авторот го дава пописот на 
населението во Кратовоката еахи- 
ја, и иеговите задолженија во 
XVI век.

Втората глава од историскиот 
дел на монографијата, Апостолов 
целосно ja пооветува на просвс- 
тата во Злетовската облает од 1830 
до 1912 година. Во таа смисла ав
торот најнапред се ооврнува на 
старовремските школи, давајќија 
нивеата гевеза, нивните основни 
карактеристики и методы на деј- 
ности. Во склопот на оваа глава, 
посебно внимание и со обемна 
архивека аргументираност, авто
рот им обрнал внимание на деј- 
носта на црковночпроовегните и 
политичките пропаганды во Зле
товската облает, но и на отпорот 
на македонокиот народ спрема 
тупите експанзионистички стреме- 
жи и пооегнувања. Доста архив
ска документација Апостолов ис- 
ползувал и при третата глава, каде 
што се третирани аграрно-правни- 
те односи на населението од оваа 
облает од 80-тите години на ми- 
натиот век до 1912 гадина, потоа 
осковните гранки на завимавање 
на населението и друш дејности. 
Четвртата глава е посветена на ај- 
дутството и арамиството во Зле
товско-кратовскиот крај.
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Петтата глава целосоо е посве- 
тена на развитокот на Македон
ского националнооелободително 
движење во Злетовската облает. 
Во таа смиела Апостолов истак- 
нува дека уште во 1894 година (ее 
подоцна од 1896-та) ово Злетовската 
облает бил основан револуционе- 
рен кружок на чело со учителите 
Јосиф Даскалов и Панто Кусев. 
За брзото ширегье мрежата иа 
Taj вата Македоню-одринска рево- 
луционерна организација во Зле- 
товско, спрема Апостолов не мала 
улога одиграл и големиот апостол 
на Македонского националноосло- 
бодително движење — Годе Дел
чев. Доста простор во оваа глава 
Апостолов й посветува и на поз- 
натата Виничка афера и последн- 
ците од неа во Злетовската облает. 
Вниманието на авторот било евр- 
тено и кон вастаните од Илин- 
денежото воставие во Злетовската 
облает, потоа за последидите од 
неуспепшото востание, приложу- 
вајќи за таа цел доста обемен 
список на унакажани, ограбеии, 
тепаои и опожарееи меони жите
ли во Кратовската каза во 1903 
година. Конгрееот на Скопскиот 
револуциоверен округ од 2 до 7 
јануари 1905 година одржан на 
теренот на Злетовската облает, ис
то така наишол на соодветно вни
мание во автор овото излагање. 
Посебен акцент во оваа глава Апо
столов му обрнал на улогата на 
Лесновскиот манастир Св. Таври
ло, кој автор го претставува како 
важен револуционерен пункт во 
Злетовската облает во национал- 
нореволуционерниот период на ма- 
кедонскиот народ од 1893 до 1912 
година. Во таа смисла авторот ja 
потцртал духовноста, а пред cè, 
револуционерната дејност на је- 
ромонахот на споменатиов манас

тир — Козма, кој од 1895 до 1897 
и повторно од 1902 до 1906 година 
со успех ja вршел функцијата на 
духовен старешина на Леснов
скиот манастир а истовремено бил 
и организатор на Оргавизацијата 
во тој крај.

Третиот дел, Злетовската облает 
во Балкаеоките и Првата светска 
војна (415—480), претставува исто- 
рија на двете балкански и Прва
та светска војна во Злетовско и 
Кратовско, проследени со сите 
зверства и крвави последици што 
настанале како последица на вој- 
ните. Обработката на споменатиов 
дел се темели на доста солидна 
архивека материја, што ее оогле- 
дува и од бројните изворни пока
затели што авторот така видлизо 
ги приложува.

И четвртиот дел, Злетовската 
облает во составот на Кралството 
Југославија (1918—1941) (481—608), 
исто така доста обомните изнесу- 
вања се темели на автентични, 
повеќето необјавени архивски ма- 
теријали, кои на недвосмислен на
чин даваат слика на историјата 
на споменатава облает меѓу двете 
светски војни. И овој дел е поде
лен на неколку глави. Уште во 
првата глава Апостолов се оевр- 
нува на последиците и на ново- 
настанатите општествено-еконолх- 
ски односи во Злетовско и Кратов
ско по завршувањето на Првата 
светска војна. Потоа авторот ги 
регйстрира бројните терористич- 
ки акции во Злетовската облает 
спроведувани од страна на прет- 
ставниците на Внатрешната маке- 
донска р еволуционерна оргаеиза- 
ција (неоврховистичка), а особено 
терористичката дејност на позна- 
тиот во овој крај Мино Станко- 
виќ, инструмент на тогапшиот ре
жим на Кралството Југославија
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во источниот дел -на Македонија. 
Понатамошните глави авторот им 
ги посветил на големата светска 
економска криза и последиците 
од неа во Злетовската облает, на 
наемничкиот режим и политич- 
ката активност на граѓанските 
партии во Злетовско и Кратовско, 
на културно-просветните прилики 
во овој крај меѓу двете светски 
војни и друго.

Во петтиот најмал дел од исто- 
рискиот дел на монографијата, 
Злетовскиот крај во Втората свет
ска војна (609—626), Апостолов 
дава краток пресек на настаните 
за време на Втората светска вој- 
на. Во таа смиела авторот се осв.р- 
нува на окупацијата на Македо
нии и приликите во Злетовскиот 
крај како последица на фашис- 
тичката окупација, потоа нелегал- 
ните акции на линијата на анти- 
фашистичката борба и борбите за 
национално ослободување. На кра- 
јот од споменатиов дел, Апостолов 
се оеврнува на ѕверствата на фа- 
шистичкиот окупатор во Злетов
скиот крај, на придонесот на на- 
селението од Злетовско и Кратов
ско во Народноослободителната 
војна, приложувајќи при тоа спи

сок на жртвите во спомееатава 
кровава војна.

Автор на културниот дел на 
монографијата, Спомениците на 
културата во регионот на Злетово 
(629—640), е д-р Коста Балабанов. 
Во опоменатово изложување, по- 
крај бројните податоци за црквите 
и манастирите во Злетовскиот 
крај, Балабанов пооебно внимание 
му обрнал на поэнатиот манастир 
Св. Таврило Лесновски.

Вака приложениов колективен 
монографски труд претставува 
единствена публикација за Зле
товско и Кратовско низ -истори- 
јата, и своевиден придонес на гео- 
графско-археолошкиот и историс- 
ко-културниот развиток на овој 
регион на Македонија. Спомена- 
тава монографија претставува де
нет прирачник во рацете на еекој 
истражувач на полето на геогра- 
фијата, археологи] ата, културата, 
историја на уметноста, а особено 
на полето на историјата за Зле- 
товскожратовскиот крај. Поради 
тоа, публикуваната монографија 
претставува нов и многу драгоцен 
придонес во македонската исто- 
риографија.

А. Т.

УЧЕСНИЦИ И СВЕДОЦИ, Зборник сећања о дедатности напредног 
учителства Југославије до 1941 године, књ. I, стр. 677 

и књ. П, стр. 667, Бгд., 1974.

При крајот на минатата годи
на во Белград, во издание на 
Друштвото за изучување на деј- 
носта на наиредното учителство 
во Југославија, излезе двотомната 
книга под горе споменатиот на- 
слов, во која се поместени автен- 
тични прилози на голем број учес- 
ници и сведоци на напредното ју- 
гословенско учителско движење

во периодот меѓу двете светски 
војни. Овој зафат на споменатото 
Друштво претставува доста зна- 
чаен и своевиден специфичен при- 
лог во нашата публицистична деј- 
ност. Имено, ретко кое професио- 
нално здружение во Југославија, 
во периодот меѓу двете светски 
војни, имало во своите редови 
толкав голем број учесници и при-
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