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Минатата година, во издание 
на Институтот за национална ис- 
торија од Скопје, излезе од пе- 
чат трудот „Македонија како 
природна и економска целина". 
Ова е превод на објавениот во 
Софија во 1945 година, по повод 
двократниот македонски празник 
Илинден, на бугарски јазиктруд 
„Македония като природно и сто
панско цяло".

Во предговорот на ова изда
ние, напишан од Душко Попов
ски, накратко е резимиран спо- 
менатиот труд и е нагласено де
ка во него Македонија е разгле- 
дана во нејзините географско- 
етнографски рамки, независно од 
нејзината поделба по балкански- 
те војни. Потоа е поместен пре- 
ведениот текст и на крајот е 
библиографијата што е користе- 
на при подготвувањето на трудот.

Во уводниот дел на овој труд 
е третирано мес-рото на Македо- 
нија на Балканскиот Полуостров 
и се посочени нејзините грани- 
ци, во кои таа зафаќа површина 
од 67.742,2 км2.

Текстот што следи е поделен 
на два дела, при што, во првиот 
се разгледани одделните маке
донски области, чија поделба е 
извршена врз база на речните 
сливови, односно географско-ге- 
олошките и климатско-стопански- 
те сличности, а во вториот дел 
е разгледана Македонија како 
целина.

Во првиот наслов од првиот 
дел на трудот е разгледана об- 
ласта на река Бистрица, при 
што одделно е даден преглед за 
Костурскиот крај и Населичката 
котлина, и одделно за Селфи-

џеската и Стариполската котли
на, со градските центри Костур 
и Кожани.

Натаму се изнесени основни- 
те географски, стопански и по- 
пулациони карактеристики на нај- 
пространата македонска облает 
— Приморска Македонија, и 
притоа одделно се разгледани 
нејзините микроцелини, односно 
Солунската облает, Халкидички- 
от Полуостров, Лагадинско-Бе- 
шичката Котлина, областа на 
Круша Планина, краиштата око- 
лу долниот тек на Струма, и Ка- 
валскиот крај. Овде е даден кра
ток оеврт за сите градски насел- 
би што се развиле на значајни- 
те сообраќајници или во котли- 
ните на оваа облает, и со оглед 
на местото и улогата што Солун 
со векови ja имал за Македошь 
ја му е посветен повеќе простор.

Во одделен наслов е разгледа
на областа на река Места, каде 
поради различната надморска ви- 
сочина и оддалеченост од море 
то, се воочени разликите меѓ\̂  
нејзиниот горен тек односно Не- 
врокопската и Разлошката Кот
лина, и нејзиниот долей тек.

Во следниот наслов е даден 
оеврт за краиштата по следниот 
тек на струма (Горно Џумај ската, 
Симитлиската, Св. Врачко-Пет* 
ричката Котлина и Мелничкиот 
крај)  ̂ и котлините по текот на 
Струмепшица (Радовишката и 
Струмичката).

Котлините по средниот тек на 
Вардар: Скопската, Велешката
и Тиквешката, и котлините по 
неговите леви притоки Пчиња и 
Брегалница со сите градски и 
локални центри, во прикажува-
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ниов труд се разгледани во т.к. 
Вардарска облает односно облает 
на Средна и Северна Македонија.

Во последниот наслов од цр- 
виот дел се изнесени основните 
к а р акт ери сти ки на Пелагонија, 
Поречие, Кичевскиот крај, кра- 
јот Река, Полог; Охридскиот и 
Преспанскиот крај, кои во тру
дов се означени како Североза- 
гхадна Македбнија.

Во првите три наслови од 
вториот дел на трудот се изне
сени дриродните одлики на цела 
Македонија, при што е нагласе- 
но дека, различниот релјеф, Кли
ма, хидрографија и почви овоз- 
люжиле разнообразно стопанство 
во земјата.

Яатаму е даден краток исто- 
ријат на демографските, етно- 
графските и социјалните односк, 
и при тоа се нагласени промени 
ге што настанале во времето на 
османлиското владеење, и по 1913 
година. Од изнесените податоци 
за бројната сотојба на населени- 
ето на Македонија во нејзини- 
ге природни граници (кои се од- 
несуваат на крајот на дваесет- 
тите и почетакот на триесеттите 
години на XX век) се гледа дека 
таа била населена со 2.642.353 
жители.

Па крајот се разгледани сто- 
панските прилики во Македони- 
ја и тоа одделно сите постојнп 
стопански гранки. Откако е кон- 
статирано дека зем ј оделството, 
сточарството и занаетчиството до- 
стигнале значаен напредок во 
средината на минатиот век, е ис- 
такнато дека напливот на европ- 
ските индустриски стоки и осо- 
бено поделбата на Македонии а 
во 1913 година негативно се од- 
разиле врз стопанокиот растеж

на земјата, а исто така го зго- 
лемиле бројот на македонскитс 
печа,\бари. Во врска со рудар- 
ството и индустријата е нагласено 
дека, и покрај домашните сиро- 
вини и ефтина работна рака, ис- 
ториските околности, недостигот 
на капиталов и електричната 
еиергија биле пречка за развојот 
на индустријата во земјата. Што 
се однесува до сообраќајот е на
гласено, дека Македонии а одсе- 
когаш претставувала значаен кр- 
стопат на меридијански и тран- 
сверзалшг патишта. Трудот ,JVla- 
кедонија како природна и еко- 
ыомска целина“ заврпгува со пре- 
гледот на трговските прилики. 
И за оваа стопанска гранка ко- 
ja поинтензивно почнала да се 
развива од крајот на XVIII век 
е речено дека политичките про
мени од крајот на XIX и поче- 
токот на овој век и врз неа не
гативно се одразиле.

Во заклучокот на трудот е 
нагласено, дека Македонија прет- 
ставува заокружена природна 
целина амфитеатрално евртена 
кон Солунскиот Залив, која во 
последните векови на османлис
кото владеење се оформила и 
во економска и етнографска цели
на, но дека нејзиниот натамошен 
просперитет бил спречен со веш- 
тачката поделба во 1913 година.

Ицко за првпат објавен пред 
триипол децении, во овој труд 
мошне успешно се разрешени 
поставените задачи во насловот, 
кои се разгледани низ нивниот 
историски развиток. Прилично 
простор исто така им е посветен 
на демографските прилики во 
Македониј а, при што се посоче- 
ни компаративни статистички по
датоци за населението во сите 
македонски краишта односно по-
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големи населби, и тоа одделно 
за Ма|кедонците, одделно за на- 
родностите. Извесни забелешки 
што можат да се упатат на рас- 
поредот на текстот, на обласната 
поделба, и на фактот дека на 
одделни наслови им е посветен 
повеќе простор а на друга помад
ку, ни малку не ja намалува 
вредноста на трудот „Македони- 
ja како природна и економска

целина“, зашто пред објавување- 
то на „Историјата на македон- 
окиот народ“ тој бил речиси 
единствено дело во кое е прет- 
ставена македонската стварност. 
Kora се има предвид дека овој 
труд за првпат е објавен во HP 
Бугарија, каде што во последни ■ 
те години настојчиво се негира 
таа стварност, вредноста на овој 
труд е уште поголема.

Милка ЗДРАВЕВА

ГЛАСНИК, ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА. 
год. XXII, бр. 1—2, Скопје, 1978, 320.

Двете уводни статии на овој
двоброј на „Гласникот“ се по- 
светени на 30-годишниот јубилеј 
на Институтот за национална ис- 
торија во Скопје. Првата стати- 
ja (7) е поздравей говор на прет· 
седателот на Претседателството 
на СРМ Видое Смилевски упатен 
до славениците-колективот наспо- 
менатиот Институт, а во втора- 
та (13) Орде Иванооки, директор 
на споменатава научна институ- 
дија, ги изнесува во кратки црти 
најважните моменти од твореч- 
ката дејност на ИНИ во измина- 
тите три децении.

Во рубриката Статии и П р и - 
лози А у ш к о  П оповск и  пшпува 
на тема Илинденската револуци - 
ја  и Крушевската република во  

борбата на македонскиот народ  

за национално и соци јално ос - 
лободувањ е (19). Всушност, тоа 
е негов уводен реферат подне
сен на научниот симпозиум „Ме- 
стото на Илинденокото востание 
и Крушевската република во 
борбата на македонскиот народ 
за национално и социјално ос-

лободување“, одржан во Круше- 
во од 3 до 5 август 1978 година. 
Во статијата авторот ги разгле- 
дува Илинденското востание и 
Крушевската република како на- 
ционалноослободителна, антшш- 
перијалистичка и антихегемонис* 
тичка револуција на македонски
от народ. Покрај ова, во стати- 
јата се разгледуваат и условите 
во Македонија по задушувањето 
на Илинденската револуција и 
Крушевската република, свртува- 
њето на националноослободител- 
но движење на македонскиот 
народ кон лево во пост-илинден- 
скиот период, заедничката бор- 
ба на македонскиот народ со 
другите народи во Југославија 
во ко ja македонскиот народ си 
победата на Народноослободител- 
ката борба и Револуцијата ja 
извојува својата национална и 
социјална слобода. На крајот е 
даден и осврт на позитивниот 
период во бугареката научна и 
општествева јавност кон Илин
денската револуција, Крушевска
та република и кон НРМ кој
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