
та историографы ja cè уште мал
ку знае.

Последниот прилог од оваа 
рубрика, под наслов Негсолку за
писи и натписи од  М а к едони ја  

(217), е од Торга Поп-Атанасов. 
Авторот изнесува 25 текстови- 
записи и натписи оставени врз 
манастирски иконостаси и врз ра- 
кописни книги од страна на по
сетители на манастирите, однос- 
но од страна на имателите на

книште или нивните читатели, 
кои даваат автентични податоци 
за некой исторски настани и 
личности, па како такви прет- 
ставуваат непроценлив изворен 
материјал за наша^а историја.

Во останатите рубрики на 
овој двоброј на „Гласникот“ (К р и 

тика, Библиограф ија, Рецензии  и 

Прикази, како и Х роник а )  по- 
местени се 18 прилози.

Ксенија ЏИДРОВА-МАКЕДОНСКА

СПИСАНИЕ НА БЪJIГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, 
година XXIV, кн. 5, София, 1978, с. 104.

Списанието на Бугарската ака- 
демија на науките во бр. 5 за 
1978 година донесува неколку ста- 
тии и друга прилози, на кои сме- 
таме за потребно да обрнеме вни
мание поради третманот на Маке- 
донија и македонската историја. 
Повеќето од статиите се посвете- 
ки на состојбата во врска со из- 
давањето на повеќетомната исто- 
рија на Бугарија. Випшот научен 
соработник Васил Василев*1) пи- 
шува за задачите на бугарската 
историографы ja во врска со из- 
давањето на историјата, при кое 
дава обопштен преглед на содржи- 
ната, по томови, и распоред на 
материјалот според усвоената по 
риодизација. Тоа посебно се од- 
несува во врска со првите че- 
тири томови, бидејќи за тоа пи- 
шуваат група. автори. Во врска 
со содржината на томовите V и

VI, посветени на бугарската пре- 
родба, авторот Василев истакну- 
ва дека во нив е прикажана 
„консолидацијата на бугарската 
нација во Мизија, Добруџа, Тра- 
кија и Македонија“. За томот 
V III  се вели дека е посветеы на 
првите децении на XX век и во 
кој, се чини, значителен простор 
е посветен на Илинденското во- 
стание кое, според Василев и во· 
општо бугарската историографи- 
ја, е Илиндендко преображенско 
востание.

Групата автори:2) В. Великов, 
Д. Ангелов, С. Лишев, Б. Цвет
кова информираат за првите че- 
тири томови. Авторите укажува- 
ат дека во томот II значајно 
место му било дадено на праша- 
њето за „формирањето и зацврс- 
нувањето на бугарската народ- 
ноет..., со надминување на пле-

!) Васил Василев, Състояние и задачи по издаването на многотом- 
ната история на България, с. 5—И.

2) Велизар Великов, Димитъ Ангелов Страшимир Лишев, Бистра 
Цветкова, Първите крайни резултати—четири тома от многотомната ис
тория на България, с. 13—25.
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менската раздробеност и слева- 
ње на одделните словенски пле- 
миња во една целина и со по
стелено исчезнување на разлики- 
те меѓу Прабугарите и Словени- 
те и со нивно слевање во етнич- 
ко заедништво“. Врз основа на 
сето тоа авторите извлекуваат 
заклучок дека кон крајот на IX 
и на почетокот на X век бу
гарската народност е веќе ко
нечно формирана во сите кра- 
ишта на бугарската држава“. .., 
дека основната компонента на 
бугарската народност се Слове- 
ни, но дека извесни траги биле 
зачувани и од Тракијци и Пра- 
бугари. Кон сето тоа се додава 
дека во IX и X век како „тер
минологию! израз“ се утврдило 
едно општо народносно име — 
Бугари, кое се наметнало и про- 
ширило „во сите краеви на зем- 
јата во Мизија, Тракија и Маке- 
A. они ja“. Според сето тоа, пове- 
ќе од очигледно е дека Македо- 
нија, во подготвуваната много
томна историја, веке добила трет- 
ман на бугарска земја. Во вреда 
со завршниот дел на истиот том, 
посветен на средновековната др- 
жава на цар Самоил, е речено 
дека „бутарскиот (а не македон- 
скиот — б.н. М. М.) народ про- 
јавил зачудувачко херојство за 
заштита на својата татковина" 
и дека по редица „херојски бор- 
би Бугари ja паднала под туга 
власт во 1018 година“ (!?). Во 
врска со томот IV, за кој е ре
чено дека го расветлувал мина- 
тото на бутарскиот народ во вре- 
ме на османското владеење (XV 
—XVIII в.), во движењето на

отпорот и во ослободителните 
движења од тој период „Бугари- 
те највпечатливо се изразиле да- 
ко народност непомирлива со ту- 
ѓото господство и дека преку тоа 
народноста покажала дека не е 
уништена од поробувачите, но 
дека продолжила да се бори за 
своите права во истите оние гра- 
ници во кои се пројавила во 
средновековните: Мизија, Траки- 
ja и Македонија“.

Лилија Раткова3) соопштува 
за меѓународниот научен собир 
посветен на 75-годишнината од 
Илинденското востание, со по- 
дробни податоци за искажувања- 
та на бутар ските научни работ- 
ници. Така, академикот Димитар 
Косев, заменик претседател на 
БАН, во врска со Илинденското 
востание, во поздравниот збор 
на свечениот собир, изјавил дека 
е „масовно херојско востание на 
бугарското население..., за ос- 
лободување од султанскиот дес- 
потизам и дека според големина- 
та, масовниот хероизам на ра- 
ботното население и по огром- 
ните жртви и страдања Илинден- 
ско-пр еобр аженското востание е 
вториот највисок врв по Април- 
ското востание од 1876 година 
во многувековната борба на бу- 
гарскиот народ за ослободување 
од туго ропство“. Сметаме за по
требно посебно да се обрне вни
мание на делот од неговото ис- 
Кажување кога вели дека „Бу- 
гарската комунистичка партија. ., 
ги прифатила како скапоцено  
наследство заветите, мечтите и 
револуционерните доброчинства 
на големите идеолози, организа-

3) Лилия Раткова, Тържествено събрание и юбилейна научна сеоия 
в отолицата по случай 75-годишнината на Илинденоко-преображенското 
въетание, с. 88—95.

17 Историја
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тори и апостоли на бугарската 
пационална демократска револу- 
ција В. Левеки, Хр. Ботев, Г 
Бенковски, на нивните ученицы  

и продолж увачи на делото во  

М акедонией и Одринска Траки ja  

Г. Делчев, Д. Груев  и нивните 

верни соборци  (курзивот наш — 
М. М.)". Тоа е само уште една 
потврда дека зад присвојување- 
то на една од најсветлите стра- 
ници од историјата на македон- 
скиот народ, како впрочем и на 
македонската историја во целост. 
од страна на бугарската истори
ографии а, стой бугарската држа- 
ва и партија. Во заврпшиот дел 
на своето искажување Косев из 
разил длабока почит и призна
ние кон „херојството и само- 
жртвата на хероите на славната 
илинденско-преображенска епопе· 
ja, кои со својата крв запишале 
една од нај светлите страници во 
историјата на бугарскиот народ'’'.

Академикот Христо Христов 
во евојот реферат4), меѓу друго- 
то, напишал дека „Преродбата 
како специфична појава во бу
гарската историја продолжила во 
Македонија, Одринско и во не
кой делови на Родопите и по Ос
ло б одителната (руско-турска — б. 
н. М. М.) војна.., како и дека 
целите што ги поставила бутар 
ската национална револуција до

војната, „останале да бидат ре- 
шени од бугарското население 
кое останало под османска власт 
по Берлинскиот (конгрес". Хрис
тов, во рамките на огаптите на
пори на бугарската историогра- 
фија, се обидува Македонската 
револуцшшерна организации а да 
ja прикаже како „продолжува- 
ње, во нови услови „на Бугар
скиот револуционерен централен 
комитет од пред четири деценип 
пред тоа, односно на Внатрешна 
организација на тој комитет".

Во таа смисла се и искажува- 
њата и на другите бугарски на- 
учни работници како Пандев5), 
Панајотов6), Божинов7), полковни- 
кот Јордан Антонов8).

Неколку реферати се посветени 
на личноста и револуционерната 
дејност на Гоце Делчев. Така Ск- 
менон Дамјанов во својот рефе
рат9) откако истакнува дека Гоце 
бил, идеолог на движењето на на- 
родните маси за отфрлање на ос 
манското ропство", револуционер 
и практичар, пишува дека Делчев 
бил „вистински следбеник на нај- 
истакнатите дејци на бугарската 
национална револуција Левеки и 
Ботев". Каранфилов насталил со 
реферат посветен на раните го- 
дини на Гоце,10), а Петров пишу- 
вал за одгласот на смртта на 
Гоце во бугарскиот печат.11)

4) ,,Националната революция и Илинденоко-Преображенското въе-
тание”

5) Рефератот посветен на програмоките баран»а на ВМОРО.
6) Л. Панайотов Българските революциони марксисти и Илинден-

ско-Пресбраженското въетание
7) В. Божинов, Бъ лгал ската егзархия и освободителното движение 

в Македония и Одринска Тракия.
8) Иордан Антонов, Някои военни аспекта на Илинденско-Преобра- 

женското въетание
9) Симеон Дамянов, Идеологиятя на Гоце Делчев.
10) Е. Каранфилов Младоетта на Гоце.
п) М. Петров, Българския печат за гибелта на Гоце Делчев.
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Рефератот на Ф. Шишко (САД) 
бил посветен на некой аспекта 
на тактиката за перманентно во- 
стание. Авторот го застапувал 
мислењето дека носител на таа 
концепција бил Горче Петров а 
дека потоа таа идеја ja прифа- 
тиде „и другите дејци на Орга- 
низацијата меѓу кои и Годе Дел
чев".

Третата трупа реферата била 
посветена на одгласот на Илин- 
денското востание. Италијански- 
от историчар Ф. Гуида во својот 
реферат го изнесол пишувањето 
на италијанскиот печат за во- 
станието, заклучувајќи при тоа 
дека печатот, со мали исклучо- 
пи", не бил многу наклонет“'. 
Тоа го доведувал во директна 
врска со тогашната италијанска 
ыадворешна политика и заинте- 
ресираноста на Италија за за- 
чувувањето на територијалната 
целост на Османската империја. 
Авторот го истакнал и позитив- 
ниот став на Социјалистичката 
партија на Италија.

Во рефератот на трупа бугар- 
ски автори посветен на одгласот 
на Илинденското востание во бал- 
канските земји12) бил подвлечен 
позитивниот став на демократска- 
та јавност во балгсанските земји. 
Пантев, во својот реферат посве
тен на одгласот на Илинденското 
востание во Велика Британија, со

општувајќи за поддршката, пра
вел споредба со Априлското бу- 
гарско востание од 1876 год., и 
сугерирал постоење на заедниш· 
тво и дека во Англија „Илиндеп- 
ското востание било прифатено 
како продолжување на бугарско- 
то национално-ослободително дви- 
жење".

Василев својот реферат го по
светил на одгласот на Илинден
ското востание во француската 
јавност13) и при тоа нагласени- 
от интерес во Франција го по- 
ьрзувал со нејзин стремеж да 
го засили своето влијание на 
Балканскиот Полуостров. Васи
лев, повикувајќи се на извеш- 
таи на француските дипломат- 
ски претставници од Македонии а 
и од Дариград, „открил" бугар- 
ски карактер на револуционер- 
ното движење во Македонија а 
Илинденското востание како про
должение на бугарското револу- 
ционерно движење и на Апрњ\- 
ското востание.

Советскиот историчар Козаков 
соопштувал за одгласот на Илип- 
денското востание во рускиот пе
чат и за различните ставови спре- 
ма востанието во руската јав- 
ност.

Тодоров14) пишувал за белгис- 
ките дипломатски документа за 
Илинденското востание, а Радо-

12) Р0 Божилова, К. Манчева, Н. Данова и Г. Барбалов. Балканска- 
та демократична общественост и Илинденско-Преображенското въстание.

13) Б. Василев, Френската общественост за Илинденско-Преобра
женското въстание.

14) Н. Тодоров., Илинденско-Преображенското въстание в светлина- 
та на белгийски дипломатически документа»
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слав Попов за дипломатските ини- 
цијативи на големите сили по 
пламнувањето на востанието. Че 
хословакот Робек15) соопштувал 
за „непознати бугарски песни“ за 
Илинденското востание. Најпосле,

Р. Стојков, во својот реферат, 
разгледувајќи го етничкиот сос
тав на населението во Битолски- 
от вилает кон крајот на XIX век 
го „докажал“ неговиот бугарски 
карактер.

Михајло МИНОСКИ

15) А. Робек, Неизвеетни български песни за Илиндеиско-Преобра- 
женското въстание
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