
онерен округ во кое се барала 
оружена интервенција на бугар- 
ската влада против Турција. Би
де јќи нема одговор на прашање- 
то кој го напшнал тоа писмо, Бс- 
жинов го пренесува пишувањето 
на Христо Силјанов дека „иде- 
јата за пишување на такво пис- 
мо била од членовите на Шта- 
бот (Груев, Сарафов и Лозанчев) 
и сигурно (!) тие го напишале“.

Аокументот бр. 8 претставува 
новик на турските власти, Бито- 
ла, 10 септември 1903, до воста- 
ниците и избеганото население 
да се предадат и да се вратат 
во своите села со закана дека 
во спротивно „ќе бидат казнети 
и истребени на жесток начин“.

Аокументот бр. 9 е писмо на 
бутарскиот трговски агент од Би- 
тола Кожухаров, од 26 септем
ври 1903 година, до Министер- 
ството за надворешни работи во 
кое известувал за херојска бор- 
ба на три мали востанички че
ти кај Низо—поле (Пелистер) со

седум табори ту река во ј ска при 
што од 95 востаници загинале72.

Аокументот бр. 10 е писмо на 
Стоев, од бугарската агенција во 
Сер, до Ночович во Цариград 
за тешката положба на бегалско- 
то население кое се вратило во 
селата: Белица, Разлошко и Бал- 
дево, и Обидим, Неврокопско. 
Станува збор за прехранувањето, 
обновата на разурнатите домо- 
ви, враќањето на заграбениот 
добиток и имотите и односот на 
турските власти. Се споменува и 
за делење на британска помош.

Калина Стоилова6 ja презен- 
тира содржината на еден поме- 
ник на Хилендарскиот манастир 
од 1767 година, во кој се забе- 
лежени многу градови од Максг 
донија како: Битола, Велес, Во 
ден, Костур, Кратово, Крушево, 
Крива Паланка, Кукуш, Лерин, 
Неврокоп, Прилеп, Скопје, Стру- 
мица, Џумаја, Штип и др„ ка
ко и повеќе села.

Михајло МИНОСКИ

Д-р Христо Андонов—Полјански, МАКЕДОНША И СЛОВЕНША, 
Култура, Скопје 1978, 448.

Книгата на Христо Андонов 
Полјански, Македонија и Слове
н ц а  — Меѓусебни врски во ми- 
натото, што ja презентираме на 
широката читачка публика, прет
ставува значаен придонес не са
мо во македонската, туку и ео 
југословенската историографија. 
Авторот подолго време ги ис- 
тражува меѓусебните врски на 
словенечкиот и македонскиот на
род во минатото и за ова об ja-

вил повеќе трудови. Овој после- 
ден пообемен труд е резултат на 
повеќегодишни истражувања на 
авторот, за што сведочат и на- 
ведените консултирани необјаве- 
ни и објавени архивски и др. из- 
ворни матери јали, многу бр oj ни- 
те списанија и весници, анкети- 
раните лица и огромната лите
ратура.

Композициски книгата содржи: 
предговор, увод, четири дела, епи-

б) Калина Стоилова, Поменик на Хилендарския манастир от 1767 
год., 93—103.
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лог, список на консултирани из 
вори и литература, индекс и спи
сок на илустрации поместени во 
четирите дела на книгата.

Во уводот (11—29), авторот се 
осврнал на досегашните публи
ку в ани трудови за одделни еко 
номски, културно-просветни и др. 
врски на македонскиот и слове- 
нечкиоит народ, што се појави- 
ле во македонската и словенеч- 
ката историографиј а.

Првиот дел „Патот кон запо- 
знаваньето" (33—137), кој е поде
лен на 5 глави, авторот го по
светил на периодот од првите 
допири меѓу Македонците и Сло- 
венците преку мисијата на маке- 
донскословенските просветители 
браќата Кирил и Методиј во Па- 
нонија па ее до крајот на XVIII 
век. Прилично простор посветил 
токму на овој прв допир, на ис- 
ториското, политичкото и про- 
светно-културното значенье на 
оваа мисија за словенечкиот на
род и на кирилометодиевската 
традиција, ко ja оставила длабо- 
ки траги меѓу словенечкиот на
род cè до денес. Во овој дел на 
монографијата авторот обрабо- 
тил уште неколку важни праша- 
ња и тоа: специфичностите и ка- 
рактерот на економското поврзу- 
вање на Македонија и Словени- 
ја во XIX век, особено во вто- 
рата половина на овој век, по 
Кримската војна, заемните врски 
на двата народа во време на 
преродбата, за првите и позна
на ј ни контакта и запознавања 
меѓу македонски и словенечки 
преродбенци и односот на сло
венечкиот народ спрема наста- 
ните за време на Источната кри
за, посебно за револуционерни-

те и ослободителни движења во 
Македонија. При разгледуваньето 
на ова поеледно прашање, авто
рот се задржал посебно на лич- 
носта и улогата на Словенецот 
Мирослав Хубмаер, како добрее 
волец и учесник во Кресненско- 
то востание во Македонии а о д 
1878/1879 година.

Вториот дел на оваа моногра
фии „Словенечкото промакедон- 
ско движенье“ (141—292),, ги со- 
држи проблемите од заемните 
врски на двата народа во еден 
мошне важен и судбоносен пе
риод од историјата на македон
скиот народ, периодот на наци- 
онално-револуционерните и осло
бодителни борби во илинденски- 
от и поилинденскиот период. То- 
гаш доаѓа до израз засиленото ин- 
тересирање на целого словенечко 
јавно мислење за Македонија и 
за македонската проблематика 
со сета нејзина комплексност. 
Во овој период се разви едно 
големо промакедонско движење 
во Словенија. Голема улога и 
место во ова промакедонско дви- 
жење му припаѓа на словенечки
от печат. На ограничите на овој 
печат се појавиле многубројни 
написи за разни проблеми на ма
кедонского национално ослободи- 
телно движенье, но сепак посеб
но внимание му било посветено 
на највисокиот дострел на ма
кедонската национално-револушь 
онерна борба од почетокот на 
овој век, Илинденското востание.

Авторот одделил посебна гла
ва од овој дел, во која ja освет
лил личноста и дејноста на Сло- 
венката Терезина Јенкова, дла- 
боко благородна и енергична же- 

"на, чиј живот бил исполнет со
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хуманитарна дејност. Дел од 
таа дејност, Јенкова ja посвети
ла на македонското национално- 
револуционерно и ослободително 
дело. Авторот ни ja претставува 
нејзината необично разновидна и 
богата промакедонска дејност во 
време на Илинденското востание 
и по неговото загушување и по
себно се задржува на нејзината. 
македонска мисија. Нејзините 
контакта и врски со македон- 
скиот револудионер Владимир 
Каназирев секако имале големо 
влијание за нејзините искрени 
промакедонски чувства и асктив- 
ност.

Во овој дел авторот се за- 
држал и на одгласот на борби- 
те на македонскиот народ во 
ялинденскиот и поилинденскиот 
период во словенечката уметнич- 
ка поезија, посебно во песнитс 
на словенечкиот поет Антон Аш- 
хсерц.

Во севкупноста на промаке- 
донското движење во Словенија 
до Првата светака војна, посеб
но место зазема и дејноста и 
ставот на словенечките соција- 
листи за Македонија и македон- 
ската проблематика. Посебни зна
ча] ни се гледиштата на словенеч
киот социјалист Хенрих Тума.

Во третиот дел „Македонските 
бегалци и работници во Словени- 
ja“ (295—332) авторот обработал 
еден мошне интересен проблем од 
заемните врски за македонскиот 
и словенечкиот народ. Имено, овој 
дел има некой специфичности и 
подруги вредности, но не помалп 
од оние во претходните два дела. 
Пред, во време и по Илинденско
то востание пристигнале извесен 
број Македонци во Словенија, ко-

ja cè уште била во состав на Ав- 
стро-Унгарија. Овие Македонци 
нај многу биле ангажирани на то- 
гапшите градилишта по слове
нечките железници. Авторот ни 
го дал бројниот состав, местото 
на вработувањето и престо ј от, 
условите во кои работеле, одно- 
сот на словенечките работници 
спрема македонските работници, 
солидарноста и топлината со ко- 
ja биле прифаќаки болните и по- 
вредените македонски работни
ци и сл.

Четвртиот дел ги содржи „Ма- 
кедонско-словенечките врски no- 
Mery двете светски војни и во 
тек на Народната револуција^ 
(336—363). Во него авторот се за- 
Аржал на конкретните допири 
меѓу Словенците и Македонците, 
кои за првпат се нашле во една 
заедничка југословенска држава 
после 1918 годкиа. Посебно вни
мание предизвикува доселување- 
то на Словенци во Вардарска 
Македонија и нивното вклучува- 
ње во општествено-политичкиот 
живот во новата средина. Haj го
лем број семејства од Словенија 
биле населени во селото Бистре- 
ница северно од Демир Капија.

Меѓусебните врски меѓу Ма
кедонците и Словенците продол- 
жиле и во најсудбоносните мо
мента од нашата историја, во 
време на Народноослободителна- 
та борба и Народната револуци- 
ја. Посебно овие контакта се 
одразија во заемното учество на 
Македонците и Словенците во 
Народноослободителната борба во 
Словенија односно Македонија. 
Во редовите на Народноослобо
дителната војска во Македонија 
се бореле извесен број Словенци

232



вклучёни во некоЛќу посебни 
словенечки чети, a поединечно 
во друти воени единици.

Авторот го завршува својот 
труд со Епилогот посветен на 
заемните врски меѓу Словенците 
и Македонците во новата брат- 
ска социјалистичка заедница. 
Овие врски се евидентни во си
те пори на општествено-политич- 
киот, економскиот и просветно 
културниот живот.

Поместениот индекс на крајот 
на монографијата овозможува по- 
лесно и побрзо користење на 
овој труд од страна на читате- 
лот.

Авторот разработал еден мош- 
не широк дијапазон од заемни
те врски на Македонија и Слове
н ц а  во минатото и на тој на
чин й овозможи на пошироката 
читачка публика да се запознае 
со севкупноста и значењето на 
тие врски за историјата и за се- 
гашноста на двата народа.

Оваа монографца на Христо 
Андонов—Полјански, треба да би
де и поттик да се појават вакви 
трудови во македонската исто
риографии а и за заемните врски 
на македонскиот народ со дру- 
гите југословенски народи.

Даринка ПАЧЕМСКА

Д-р Ристо Поплазаров, МАКЕДОНСКОТО КРЕСНЕНСКО-РАЗЛОШКО 
ВОСТАНИЕ, Скоп je, „Мисла", 1979, 203.

Во издание на скопското изда- 
вачко претпрцатие „Мисла“, нео- 
дамна излезе од печат книгата 
на д-р Ристо Поплазаров „Маке
донского Кресненско-Разлошко во* 
стание“ по повод неговата сто Ю' 
дишнина. Во оваа монографца, 
авторот за првпат, комплексно и 
поаргуменирано врз база на рас- 
положливата архивска документа- 
ција и литература, разгледува 
пшрок спектар на (проблеми свр- 
зани со овој вонредно значаен 
настан од македонската историја.

Монографијата содржи: пред- 
говор, четири глави со голем број 
поднаслови.

Во првата глава „Македонца 
пред востанието“ (с. II — 62) авто
рот најнапред се задржува на 
положбата на народьште маси во 
сите краишта на Македонца со 
посебен осврт во областите каде 
што избувнува востанието. Задр-

жувајќи се на главните извори 
од кои произлегувале за народот 
многубројните страдања, односно 
на османскиот даночен систем и 
на многубројните терористички 
акции извршени од страна на мус- 
лиманските и черкесите злостор- 
ници, авторот меѓу другото забе- 
лежува: „Давачките биле толку 
зголемени во Серскиот санцак 
што едвај на народот им оста- 
нувало нешто од летнината за да 
се хранат зиме, cè морале да про- 
даваат за да можат да ги нами- 
рат Давачките за владата, заш- 
то инаку, кој неможел да плати 
колку што му се барало, го вр- 
зувале и го праќале во Мелник, 
каде морал да чмае неколку ме- 
сеци во најгнасниот затвор, aKOi 
нема Koj да го заштити и да му 
го плати данокот" (с. 12—13), и 
потоа дека „во 1876 година биле 
извршени многу број ни терорис-
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