
гари ja, бидејќи било познато де
ка  наведената организација под- 
готвувала востание во Македони- 
ја  без оглед на готовноста на на- 
родот и на меѓународната ситуа- 
ција. МРО забраната ja  прифа- 
тила со одобрување и олеснува- 
ње.

Во последната XIX глава е 
прикажан односот на Бугарија 
спрема Илинденското востание 
(317 — 363). Ирвин се зборува за 
формирањето на новата бугар- 
ска влада и нејзиниот однос кон 
Турција, и спрема Илинденско
то востание, како и ставот на 
Турција и големите сили спрема 
него. Посебно се подвлекува де
ка е против радикалните мер
ки кога станува збор за рефор
мата, а владеачките кругови на 
Турција прош в секакво прифа- 
ќање на реформи диктирани од 
надвор, бидејќи тоа ќе претста- 
вува повреда на суверенитетот 
на земјата. Битоски прикажува 
и како  изгледа официјална Буга- 
рија во времето од Илинденско
то востание од 1903 година. Ста
нува збор и за Врховниот коми
тет и Илинденското востание и 
ставот на македонската емигра-

ција во Бугарија спрема илин- 
денските настани во Македонија.

Книгата содржи заклучок (365
— 375), кој е проведен на рускя 
(377 — 387) и  англиски јазик (389
— 399). Делото содржи и преглед 
на најважните извори и литера
тура (403 — 405) како и регистар 
на лични имшьа (407 — 412).

Со мислење сме дека делото 
треба да има наслов „Односи- 
те меѓу МРО, односно меѓу Ма- 
кедонија и Бугарија од 1893 до 
1903“ бидејќи тоа навистина и 
е дадено, додека под овој нас
лов би требало многу повеќе да 
се зборува за општествено-еко- 
номската положба на обете зем- 
ји  во назначениот период. Сепак 
од прикажаното се гледа дека се 
поставени многубројни пробле
мы со познавање и научно обра- 
ботени со уочување на битните 
етапи i во развитокот и причи
ните и последиците на некой нас
тани, и процеси. За истакнува- 
ње е убавиот јазик и  стилот со 
кој авторот го напишал ова дело.

М-р Милица С. БОДРОЖИК

Превела од српски јазик
Мар1щ а СЕРАФИМОВА

ГЛАСНИК бр. 2, год. XX, Скопје, Î976, 309. — ШИШ.

Во текот на 1976 година Ин- 
ститутот за национална истори- 
ја  — Скоп je го издаде вториот 
број на списанието „Гласник“.

Вториот број на „Гласник“-от 
на своите 309 страницы ги опфа- 
ќа  постојните рубрики Статии 
и прилози, Материјали, Сеќава- 
ња, Критики, Рецензии и прика
зы, Научны собыры ы соопитгеии- 
]\п . Во него се третираат теми 
главно од областа на народноос- 
дободителната борба па југосло-

венските народи и народности, 
како и од блиското македонско 
национално-револуционерно дви- 
жење.

Рубриката Статии и прилози 
има 10 написи.

За некой основни стратегиски 
концепции на Народноослободи- 
телната војна и Револуцијата на 
Југославија е првата статија, чиј 
автор е Михајло Апостолски. Во 
неа се разгледуваат следниве ос- 
IТовии стратегиски концепции на
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Народноослободителната војна и 
Револуцијата на југословенските 
народи и народности: КП J и неј- 
зината идејно-политичка актив- 
ност пред војната и во текот на 
НОВ и Револуцијата за подшт- 
вување на партиските организа
ции, работничката класа и наро- 
дот за револуција; угледот и ш- 
лемата доверба што КПЈ ja  има- 
ше во широките народни маси и 
што ja  здоби уште пред војната, 
благодарение на нејзината борба 
за заштита на интересите на ра
ботничката класа, на широките 
народни слоеви и на угнетените 
народи и  народности; матери ј ал - 
ните подготовки за војната и ре- 
волуцијата, како и за матери] а л- 
ните обезбедувања во текот на 
Народноослободителната војна и 
Револуцијата; грижата на КП.Т 
и на Врховниот штаб за подига- 
ње и оспособување на партиски
те кадрови за да можат да го 
поведат народот на востание; и 
на ј после реалното одредување 
целите на ИОВ и Револуцијата, 
како примарен услов за покрену- 
вање на народните маси на вос
тание.

Потоа доаѓа прилогот на Бош- 
ко Станковски Ч етврти јули 1941 
— објава и заложба на нашата, 
сегашност и иднина. Ова всуш- 
ност е негов говор одржан на 4 
јули 1976 година во Кавадарци 
на десеттата јубилејна средба на 
борците и младината од 22 збра- 
тимени општини од сите југо- 
словенски социјалистички репуб
лики и покраини во кој накусо 
се набројуваат сите поважнп 
етапи н а  народноослободителната 
борба на јушсловенските народи 
и народности, па и на македонс- 
киот народ и народот од Тикве- 
шијата, кои почнуваат со исто-

рискиот состанок на Политбиро- 
то на ЦК КПЈ на 4 јули 1941 го
дина, под непосредното раковод- 
ство на другарот Тито, и на кој 
е донесена историската одлука 
за почеток на вооружена борба 
на југословенските народи против 
фашистичките окупатори. Во на- 
писот се дава и порака дека овој 
историски ден не е само празник 
кој го славиме во знак на сеќа- 
вање на почетокот на славната 
народноослободителна војна и 
револуцијата, туку е и непосред- 
на инспирација за остварување 
на целите и задачите што ни ги 
поставува сегашново време во 
изградба на нашата самоуправна 
социј алистичка заедница.

А-р Владо Ивановски е автор 
на третиот прилог кој го носи 
насловот Советувањето во Сто
лице и положбата во Вардарска 
Македонией во септември 1941 го
дина. Во уводниот дел на стати- 
јата накратко се говори за на]-· 
важното советување во текот на 
Народноослободителната војна и 
народната револуција на југо- 

словенските народи и народ
ности 1941 — 1945 година, т.е. 
за советувањето во Столице, кое 
е одржано на 26 септември 1941 
година под раководството на Вр
ховниот командант на народно- 
ослободителните партизански од- 
реди на Југославија, Јосгш Броз 
— Тито, со учество на командаи- 
ти и членови на Главниот штаб 
за Југославија, команданти и 
членови на Главниот ш таб на 
Србија, раководители на народ- 
ноослободителното движење на 

Босна и Херцеговина, Хрватска, 
Словенија и други раководители 
на пратизанските одреди (претс- 
тавник од Македонија немало по- 
ради досега cè \пите ттеразјаснц-
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ти причини); за содржината на 
работата и донесените заклучоци 
на Советувањето, а потоа оганир- 
но се изнесува положбата во Вар- 
дарска Македонија по окупаци- 
јата во 1941 година, во ко ja, по
ра ди предавството на тогашня- 
от секретар на КТО за Македо
нии а Методија Шаторов — Шар- 
ло, кој самоволно ja приклучува 
организацијата на КШ за Маке
дония ja кон Бугарската работнич
ка партија (комунисти), комунис- 
тите на Македонија се нашле 
пред многубрojрш тешкотии. Во 
статијата опширно се говори и 
за помошта на ЦК КШ и лично 
на Генералниот секретар на ЦК 
КШ Jo сип Броз — Тито што е 

дадена на Партиската организа- 
ција во Македонија како за сре- 
дување на положбата што е пре- 
дизвикана од споменатото пре- 
давство на Шарло (негово смену- 
вање од раководството на Покра- 
инскиот комитет на КШ за Маке
донка и исклучување од редо- 
вите на КШ, расчистување на 
хмешањето на БРП (к) во работа
та на Партиската организации а 
во Македонија преку ИК на Ко- 
минтерната, формирање на ново 
раководство на Покраинскиот ко
митет на КПЈ за Македонија), 
така и за организирањето на пар- 
тизанските одреди во Македонија, 
со давање на конкретни напат- 
ствија. Авторот заклучува дека 
во екот на подготовките на Со- 
ветувањето во Столице ЦК КПЈ 
й посветува полно внимание и 
дава огромна и конкретна помош 
на Партиската организација во 
Македонија, а писмото на ЦК 
КШ од октомври 1941 година, 
испратено до новото раководс
тво на Покраинскиот комитет на 
КПЈ за Македонии а и дадените

папатствија во него за организи- 
рање на партизанските одреди 
во Македонија, всушност се За- 
клучоците од Советувањето во 
Столице.

Под наслов Некой оценки на 
советского, периодика од време- 
то на Втората светска војна за 
борбата на југословенските на
роди (1941 — 1945) д-р Растислав 
Терзиоски, врз основа на проу- 
чувања на советскиот дневен 
печат, периодика и посебна лите
ратура, а особено на некой поз
нана ј ни списанија ( како „Ко- 
мунистичка интернационала", Бол- 
шевик", „Славјане" и др.), а при 
недостиг на достапна изворна и 
архивска граѓа од ко ja целосио 
би се согледал ставот на совет- 
ската јавност за настаните во 
Југославија во споменатиот пери
о д — дава поширок избор на ис- 
кажувања и оценки во спомена- 
тите списанија кои даваат рела- 
тивно јасна слика за настаните 
во Југославија и заслужено мес
то на борбата на јутословенските 
народи против фашистичките ос- 
војувачи и окупатори, истакнк- 
вајќи ja секогаш како борба на 
ко ja треба да се угледаат сите 
поробени народи во Европа и 
светот.

Како што е познато, бугарски- 
те владеачки кругови и Егзархи- 
јата безмилосно се пресметувале 
со сите македонски дејци кои со 
својата активност ja развивало 
македонската национална мисла. 
За едно такво пресметување ста- 
нл/ва збор и во написот на д-р 
Славко Димевски кој го носи 
насловот Присуството на Теодо- 
сиј Гологанов во развојот на ма
кедонската национална мисла во 
епохата на национално-револу- 
ционерното движење. Авторот во
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статијата изнесува дека Теодосиј 
Гологанов, поради својата дејност 
и обиди за обнова на Охридска- 
та архиепископиј а како македон- 
ска национална црква, во јану- 
ари 1892 година бил сменет од 
скопската митрополитска катедра 
и од страна на Бугарската егзар- 
хија бил испратен на принуден 
престој во Бугарија. Со оглед на 
тоа дека бугарските владеачки 
кругови и бугарската егзархија 
сметале дека тој бил виновен и 
за сите обиди на националноос- 
лободителното движење за осло- 
бодување од присуството на бу
гарската национална пропаганда 
во «Македонија, тој бил не само 
ограничен во своето движение и 
под постојана бугарска присмот
ра, туку од споменатото сменува- 
ње па до Балканската војна пос- 
тојано бил преместуван од мес
то во место. Се разбира, тие со- 
овие мерки, со кои ja оневозмо- 
жувале неговата македонска на
ционална дејност, сами се маме- 
ле кога сметале дека ќе го запрат 
одот на националниот развој на 
еден цел народ и дека ќе можат 
непречено да го денационализи- 
раат и асимилираат.

Во статијата Прилог кон пра- 
шањето на положбата на маке- 
донските револуционери Пет ар 
Поп Арсов, Мише Развигоров и 
Ал. Коцев во злогласниот турски 
затвор Подрум — Кале авторот 
м-р Михајло Миновски пишува 
за настаните во источниот дел на 
Македонија кон крајот на 1897 
година по убиството на богатиог 
Тур чин од Виница, ]£азим бег, 
познати под името Виничка афе
ра, во која прилика била откри- 
ена и локалната мрежа на Рево- 
луционерната организација. По 
убисттюто турската власт преде

ла масовен терор и репресалии 
против населението од овој крај 
на Македонија за ко ja цел во 
почетокот на 1898 година форми- 
рала и специјален воен суд, кој 
објавил дека „најопасни елемен- 
ти биле учителите и свештеници- 
те“. Поради ова, таа прво осуду- 
ва на смрт, а потоа на доживот- 
на робија, десетина политичкя 
затвореници меѓу кои и Петар 
Поп Арсов, главен учител во Штип 
Мише Развигоров, учител во 
Штип, и Ал. Коцев и ги испраќа 
во злогласниот турски затвор По
друм — кале, близу Смирна. Со 
оглед на нивната безнадежна по- 
ложба, тие во затворот се одлу- 
чуваат на рискантен чекор и во 
1899 година му испраќаат отво
рена дописна картичка на австро- 
унгарскиот конзул во Скопје, ко- 
ja цензурата не ja забележала. 
Во неа тие молат да се заинте- 
ресираат за нив пред тур ски
те власти во Цариград. Меѓутоа, 
Австро-Унгарија во тоа време би
ла повеќе заинтересирана да ги 
зачува добрите односи со Ос- 
манската империја, па за да не 
им наштетат на тие односи, нема
ла никаков интерес да презема 
чекори за спасуват-ье на македои- 
ските револуционери.

Во поновата македонска исто
рика Кресненско —· Разлошкото
востание од 1878/79 година зазе- 
ма важно место. Во него зеле 
учество и виден број добровол- 
ци од други земји кои дале мош
не значаен придонес за  развито- 
кот на востанието. За еден таков 
доброволец, Словенец — учесник
во ова востание, кој еден зна
чаен дел од својата револуцио- 
нерна посветеност ja одделил на 
македонското ослободително де
ло, пшиувп Христо Андонов —-
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Полјански во натшсот Учеството 
на Мирослав Хубмаер во Крее- 
ненско — Разлошкото востание.

Николае Чакир (Букурешт) е 
автор на статијата ко ja носи 
иаслов Романија — Активен фак
тор во борбата за национално ос- 
лободување на балканските на
роди (1856 — 1878). Toj во неа из- 
несува дека откако во периодот 
од Парискиот мировен договор 
(1856) до Берлинскиот конгрес 
(1878) Романија дефинитивно ja 
отфрлила Отоманската супрема- 
ција и го завршила своето доко- 
нституирање како независна др- 
жава, во тој период од над две 
децении таа дава значителен при- 
лог во националноослободителни- 
те борби на другите балкански 
народи, а особено на соседните 
балкански народи — српскиот и 
бугарскиот, наведувајќи и кон
кретна помош: давање засолниш- 
те на избегнати Бугари, Срби и 
Македонии; материјално помага- 
ње на истите; дозволува преку 
нејзина територија во Срби ja 
да минуваат бројни доброволци, 
оружје, муниција, храна и леко- 
ви; на нејзина територија ce обу- 
чуваат бутарски доброволечки 
одреди од кои ce формира јадро- 
то на бугарската војска и др.

Современите општествени истра- 
жувања на Варшавскиот и Ja- 
гелонскиот универзитет во Кра
ков е прилог за кој пишува проф. 
Јаким Синадиновски. Тој е сос- 
тавен од два дела: во едниот ce 
прикажани современите општес
твени истражуваньа на Варшав
скиот, а во другиот — совреме
ните општествени истражувања 
на Јагелонскиот универзитет во 
Краков. Врз основа на досега 
објавените научни публикации од 
областа на социолошките, етно-

лошките и економските истражу- 
вања во повоениот период на 
Полска, авторот ги систематизира 
истите на оние кои се однесу- 
ваат на макро-струкпурюхте и оние 
на микро-структурните проблеми 
во современиот живот и развиток 
на Полска и полското опиггес- 
тво, укажувајќи на бројиите и 
разни тенденции во повоениот 
развој на современите општестве
ни истражувања во Полска.

Последната стати ja во оваа ру
брика е од проф. д-р Стјепан Ан- 
толјак. Нејзиниот наслов е: За 
пченката во нашите краишта се 
знаело уште пред откривањето 
на Америка. Во овој напис се 
изнесува дека на катедралата во 
св. Лоренц во Трогир постои т.н. 
Радованов портал, украсен со ре- 
лјефи, изработен во 1240 година, 
веројатно од Тропгрчанец по 
име Радован. На него се впежани 
и растителни украси меѓу кои 
се истакнува глетка на ко ja „оце
лот убива вепар", а под чељуста 
и зад задната нога на вепарот се 
наоѓаат релјефно изработени и ас
теника со дебели тркалезни зона 
кои поетставуваат два кочана од 
нашата пченка. Авторот наведува 
и мноштво други аргументи о \  
кои се гледа дека пченката во 
нашите краишта била позната 
уште пред откриватьето на Аме
рика.

Во рубоиката Матерщали имя 
т р и  налиса. Во првиот, под нас- 
Дов Еден автентичен глас на ма- 
кедонските состојби од почет окот 
на 1903 година во „казанский де- 
ятел" Симон Дракул не запозна- 
ва со огапирни извадоци и свој 
коментар со едно предавање одр- 
жано на 19 февруари 1903 годи
на во Образователниот дом на 
Т рговско-цндустриското општес-
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тво на Алафузовските фабрики 
и заводи во Казан, кое е веднаш 
објавено во списанието „Казанс
кий деятел“, а потоа отпечатено 
и како сепарат од 10 страници 
на голем формат (Симон Дракул 
сепаратот го нашол во москово 
ката библиотека „Ленин“). Пре- 
давањето, односно сепаратот, но
си наслов „Императорот Алексап- 
дар II, Јужните Словени и Маке- 
д они ja“, а авторот е анонимен 
и е потпишан со иницијали А. 
А. Анонимниот автор на преда- 
ваљето се прикажува како голем 
познавач на Македонија и дава 
еден објективен и потресен при
каз за вистинската и тешка по
литична, економска, верска и 
културна положба на македонс- 
киот народ под турската власт; 
ги наведува внатрешните и над- 
ворешните фактори кои му ja 
отежнуваат и ja пречат борбата 
за ослободување; дава свое мис- 
лење дека „единствен© можно 

разрешавање на македонскиот 
проблем претставува примената 
кон Македонија, како што прет- 
поставуваат учените, начинот на 
ослободувањето на Крит . . .  при 
што христијаните ќе бидат сосе- 
ма ослободени од муслиманското 
иго. Ова ќе им стави крај на нив- 
ните вековни страдања под турс- 
кото иго, и ќе им даде можност 
слободно, по петвековното тешко 
ропство, да се развива нивната 
народна самобитност . . . “ и упату- 
ва на крајот апел до руската 
јавност да  ja помогне таа борба, 
со една посредна опомена за не- 
препорачливите начини на вмешу- 
вање, „кои може да се одразат 
кобно".

Автор на вториот напис во 
оваа рубрика е Ѓорѓи Миљковиќ. 
Toj пипгува на тема: Од оставг

ипата на македонскиот соција- 
лист и револуционер Никола Пет
ров Русинсгси. Во написот иајпр- 
вин во кратки црти се дадепи 
биографски податоци за овој ма
кедонски социјалист и револу
ционер и поважни моменти од 
неговата револуционерна актив- 
ност, а потоа се опишува една 
карта (дрвен сад за чување ви
но, со димензии од 28X19 см). 
Картата на едната страна има 
цртеж со ликот на Карл Маркс 
под кој е испишано името i га 
овој основувач на научниот соци- 
јализам—комунизам, а над него
вата глава од двете страни се 
длаборезани два цвета од сон- 
чоглед, што симболично го прет
ставува изгрејсонцето. На друга - 
та страна на картата е прикажач 
цвет во круг и лис je околу него 
со симболично значење. Картата 
претставува уште едно сведоштво 
за животното определување на 
Никола Петров Русински кон со- 
цијалистичкото и работничко дви- 
жење и за Марксовото учење.

Турсгсо воено знаме од втора- 
та половина на X IX  веге е послед- 
ниот напис во оваа рубрика и 
нејзините автори Стефан Пипер- 
ковски и Кемал Аручи пишуваат 
за еден музејски експонат од 
народниот музеј во Штип, кој 
претставува турско знаме од вто- 
рата половина на XIX век. Тие 
го опишуваат изгледот и содр- 
жината на знамето преведувајќи 
ги и текстовите, кои се пишува- 
ни со старотурски букви. Непоз- 
иатиот автор на знамето ги из- 
везол пмшьата на Мухамедовите 
наследници кои се прогласиле за 
калифи и со борби ja обединиле 
Арпаската држава, испишал дос- 
та текст со цитати од Коранот, 
џ се заклучува и тоа дека знаме-
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то му прилагало иа грапката Xaj- 
ати од халветскиот дервишки ред. 
Знамето претставува посебен ин
терес за историјата на македонс- 
киот народ, за воената историја 
и за музеите воопшто.

Едниствениот прилог во рубри- 
ката Сеќавања има наслов Фазы 
на организирањв на политичките 
затвореници во Обласниот цен- 
трален затвор во Битола, со де- 
шифрирање на илегалните доку
м ент за орагинзационофинансис- 
ката работа иа затворскиот ко
митет иа КП на Македонией. Ав
тор на прилогот е Мишко Бо- 
жиновски. Излагањето е поде
лено на две глави. Првата глава 
носи наслов „Општ преглед на 
времето, глобалната социјална 
структура и искуството на поли
тичките затвореници“ и во неа 
се зборува за поделбата на тери- 
торијата на Маке д они ja што се 
наоѓаше во рамките на бивша 
Југославија, по окупацијата меѓу 
окупаторите; за формирањето на 
Обласниот централен затвор во 
Битола во 1942 година ( како пос- 
ледица на растечкиот масовен и 
организиран отпор на населението 
против окупаторската власт во
ден од КП); за фазите за органи- 
зирање иа затворените комунисти 
и другите припадници иа народ- 
ноослободителното движенье за 
посмислено де ј ству вање, отпо р
и борба против окупаторот во 
затворски у слови, како и за фа
зите низ кои таа организација ми- 
ш/вала, наведувајќи ги и формитс, 
методите и содржината на работа- 
та. Втората глава, ко ja носи нас
лов „Дешифрирање на илегалните 
белешки од организационата т е 
ма на затворскиот комитет“ има 
две подзаглавија: „Состојбата на 
политичките затворешщи и чле-

нови на КП по ќелии, место и 
околии“ и „Финансискиот дел од 
состојбата создадена од прихо
дите по основ на партиска члена- 
рина“. Во оваа втора глава ав
торот всушност ги изнесува сво- 
ите ретко грижливо водени бе
лешки што ги правел илегално 
за целото време на својот прес
то] во битолскиот Областей цен
трален затвор како политички за- 
твореник и успеал со голема прет- 
пазливост и легчен ризик да ги 
сочува од затворските власти до 
ослободувањето. Овде се изнесу- 
ваат имшъа и нрезимиња, однос- 
по прекари на 32 комунисти од 
три затворски ќелии, како и ими- 
ња и презимиња, односно прека
ри со нивните места на живее- 
ње пред да паднат во битолски
от затвор на 97 политички зат
вореници. Прикажан е и преглед 
на собраната членарина по месе- 
ци и ќелии, како и преглед на 
набавени материјали (предмети) 
на сметка на членарината со из- 
несени салда. Како документа- 
ција дадени се и 6 факсимили 
од оригиналот на илегалните бе
лешки.

Во останатите рубрики обја- 
вени се повеќе написи, и тоа: во 
рубриката Критика — 3, во Биб
лиографией — 1 во Рецензии и 
прикази — 8, во Научны собири 
— 5 и во Соопштенија — 1.

Содржината на овој број па 
„Гласник“-от претставува дра го- 
цена граѓа за напгате научни ра- 
ботници, во прв ред историогра- 
фи, за проучување како на На- 
родноослободителната борба и 
Револуцијата на југословенските 
народи и народности, така и на 
револуционериото минато на ма- 
кедонскиот народ.
Ксендја ЏИ ДРОВА— МАКЕДОНСКА
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