
со CBöjäTä активност во рамки- 
те на културната автономија.

Во рубриката Ликови Ташко 
Мамуровски пишува за живот- 
ниот и револуционерниот пат на 
Тодор Дојчинов-Морава (1921— 
1947) (247). Роден во Ениџе Вар- 
дар, Ereј ска Македонија, Морава 
како наемен работник рано при- 
стапува во организацијата на Ко- 
мунистичката младина на Грци- 
ја, а од 1942 година станува и 
член на Комунистичката партија 
на Грција. По срамниот договор 
во Варкиза од 12. II 1945 година 
Морава развива активна борба

против монархофашистичкиот ре
жим во Грција и во таа борба, 
предаден од еден селски предавшие 
во село Крушари и опколен од 
непријателот, за да не падне жив 
во негови раце, херојски загину- 
ва подметнувајќи ja под себе по- 
следната рачна бомба што ja 
имал.

Во останатите рубрики на овој 
двоброј наГласникот (Библиогра
фии, Рецензии и Прикази, In 
mrmoriam и Научни собири) има 
21 прилог.

Ксени ja
ЏИДРОВА-МАКЕДОНСКА

СРБИЈА 1878. ДОКУМЕНТИ. Приредили: М. Војводић, Д. Р. 
Живојиновић, A. Митровић и Р. Самарџић. СКЗ. Београд 1978.

стр. 173.

По повод 100-годишнината од 
прогласувањето на независноста 
на српската држава и нејзиното 
меѓународно признавање на Бер- 
линскиот конгрес, горенаведени- 
те членови на катедрата за ои- 
шта историја на Филозофскиот 
факултет во Белград, како при- 
редувачи на ова издание, всуш- 
ност со објавувањето на оваа 
збирка од 380 документа од до- 
маншо и странско потекло, го 
одбележале овој крупен настан 
од историјата на српскиот на
род и неговиот државно-правен 
развиток.

Во краткиот предговор горе· 
споменатите приредувачи на збир- 
ката со право констатираат де
ка во досегапшата српска исто
риографу а се чувствувала голе
ма потреба за документарен ма
тери ј ал од овој карактер и нив- 
ната намера била да пополнат 
едка голема празнина преку ко-

ja ќе му овозможат на истори- 
чарот и на поширокиот читател 
да го сфатат што подобро сло- 
жениот нагорен пат кој довел до 
прогласувањето на независноста 
на Србија.

Почнувајќи од 1 јануари 1878 
година, документате од оваа збир
ка се нижат по хронолошки ред, 
во кој се согледува динамиката 
на настаните од последната годи
на на големата неточна криза 
на Балканот, започната со Бо- 
санско-херцеговското востание и 
Српско-турските и Руоко-турската 
војна, ко ja доводе до крупен нас
тан не само за Србија и за неј- 
зиното термторијално проширу- 
вање, туку и до поголеми про- 
мени и  во друтите области на 
Балканот. Во оваа збирка на до
кумента како на дланка се со- 
гледуваат егоистичките интереси 
на тогашните големи европски 
сили, кои врз плешките на по-

230



тиснатите народи од Страна на 
османлиското деспотство и врз 
нивните големи човечки и мате
ри j алии жртви поднесени во три- 
годишните борби за ослободува- 
н>е, ги искористувале нивните ре* 
зултати за свои цели. Илустра- 
тивно е во таа смисла писмото 
од оваа збирка на познатиот то- 
гашен босански борец, Васа Пе- 
лагиќ, упатено до српската вла- 
да од името на неколку раково- 
дители на Босанско-херцеговското 
востание, во кое ja известува 
владата дека во едно специјал- 
но писмо што му го упатиле на 
рускиот цар нагласиле дека „На* 
шата вечна желба е да се соеди- 
ниме со српските кнежевства или 
барем да станеме самостојно-ва- 
зална држава како што ста- 
наа и Бугарите. Барем толку 
cAie заслужиле, бидејки ние први 
го отпочнавме овој голем акт на 
словенскиот потфат, во тоа име 
бројно се преполовивме и мате- 
ријално страотно се упропастив- 
ме." (стр. 227).

Во дипломатската игра на го- 
лемите сили околу разграбување- 
то на териториите на Турција, ка
ко што од документите на оваа 
збирка многу јасно се гледа, осо- 
бено голема улога играле Австро- 
Унгарија и Англија наспроти стре- 
межите на царска Русија, чии* 
што освојувачки потфати, реали- 
зирани предимензионирано сопре- 
лиминарните претвори во Сан- 
Стефано, требало да се ревидираат 
на Берлинскиот конгрес. Прег- 
ходните пазарења и ценкања на 
дипломатите на Австро-Унгарија 
иРусија зададојдат поподготвени 
на Берлинскиот конгрес, каде, за 
жал, претставниците на Србија, 
Дрна Гора и Босна и Херцегови- 
яа немале никакво право да ре*

шаваат, дуну само да ги изнесад 
своите желби, сведочат за дале- 
косежните планови на едните и 
другите во потчинувањето на Бал- 
канот под свое влијание.

Специјално место во оваа ди
плом атска игра заземале и плано- 
вите на големите сили околу и за 
Македонија. Во својот стремеж да 
го отсфани ширењето наСрбија 
спрема Босна и Херцеговина, како 
и да го сопре создавањето на 
едка заедничка граница на Срби- 
ја со Црна Гора, Австро-Унга- 
рија позасилено ja туркала Ср- 
бија на југ кон Македонија. Ис- 
товремено Австро-Унгарија преве· 
ла планови, како што се гледа 
од оваа збирка на документи, и 
за своето сопствено проширува- 
ње во Макдонија. Така, во пис
мото на германскиот пратеник 
Ханс Лотер фон Швајниц во Пе
троград од 4 април 1878 година 
до својот министер за надвореш- 
ни работа, кнезот Бернард фон 
Билов, изнесувајќи му го својот 
разговор со рускиот пратеник во 
Цариград грофот Н. Игнатиев, му 
пишувал:“ Тие (Австријанците — 
6.М.), врз основа на мислењето 
на некоја стратешка комисија, 
ja бараат целата облает околу 
реките што течат спрема Јадран- 
ско Море и спрема Солунскиот 
Залив, со други зборови линија- 
та од Орфано спрема Врање. На 
моето прашање дали ова Австри- 
ја го бара за себе или за Тур* 
ција, тој (Игнатиев *— б.м.) не 
одговори сосем јасно. Јас, про
должи тој (Игнатиев), му реков 
на грофот Андраши дека ние не 
би биле против овие земји, на- 
селени со Албанци, Бугари, Срби 
итн., напросто да ги земе тој 
(Акдраши-бл^) и од нив да соз-
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.даде една автономна држава, па, 
ако му ее бендисува тоа, нека 
то прогласи (австрискиот-б.м.) ге- 
нералот Родиќ. за кнез на Ма
кедонии а." (228-229)

Уште иојасна во евоите бара- 
н»а ее покажала австриската вла- 
да во евоите долготрајни ната- 
мошни преговори. со специјални- 
рт руски пратеник во Виена* гро- 
фот Игнатиев, Тоа се гледа од 
одно. писмо на срдскиот прате
ник во Диена, Коста Цукиќ од 
8. IV 1978 година до српскиот ми
н и стр  за надворешни работа, 
Јован Ристиќ. Имено, наеднаш 
по склучувањето на Сан-стефан- 
скиот лрелиминарен договор, гро- 
фот Игнатиев бил пратенво Виена 
и во евоите преговори Игнатиев 
й ja понудил на Австрија окупа- 
цијата па Босна и Херцеговина. 
Мегутоа, царот Фрањо Јрсиф и 
нёговиот министер Андраши го 
барале следното: 1. Австро-Унга- 
рија да ja заземе Босна и Хер
цеговина; 2. Овиедве области да 
бидат автономии кнежиевства со 
кои би управувала Австро-Унга- 
рија; 3. Исто така да се поста- 
пи со Албанија и Македонија со 
Солун“ (стр. 239)

И самата српска буржоаска 
влада имала исто така и свои соп- 
ственй планови за територијално 
проширување преку Косово во 
Македонија. Доказ за тоа се не- 
колку документа објавени во 
оваа збирка/ Така, во писмото 
на српскиот пратеник од Петро
град од 9. "V 1878 година до Jo- 
ван Ристиќ, покрај другото, ίΐρο- 
1ИЌ му пишувал дека при посе- 
Тата на ' новопоставениот руски 
пратеник во Цариград, кнезот Ло
банов Ростовски, OBOJ го прмо- 
лцд Протиќа да му покаже на 
картата до каде се протега ерп-
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ското племе за да бидат до таму 
поставени граничите. Протиќ то- 
гаш вака се искажал: "Јас ги 
повлеков (граничите б.м.) од Лом 
Паланка кон Бресник, Радомир, 
Струма и Вардар, опафаќајќи го 
Прилеп и двата Дебра итн/* 
(стр. 330)

Во мемоарот што го поднесол 
Јован Ристиќ на Берлинскиот 
конгрес на 24 јуни 1878 година, 
покрај останатото, се говори и за 
граничите щто Србија ги бара со 
следниве зборови: ,Дко земјата 
што денес го сочинува Косов- 
скиот вилает би се соединила со 
Србија, оваа би ja имала Дрина 
и Лим за своја западна гра
ница. . .  јужната граница би ja 
опфаќала Кичево, Скопје и Егри 
Паланка, а источната би го оп- 
фаћала Трн, Пирот, Белоградчик 
и Видин/1 (Стр. 449-450)

Најпосле, и во објавената во 
оваа збирка прокламација на 
кнезот Милан од 12. VIII 1878 
година до српскиот народ откако 
го пофалува српскиот народ што 
се оѕва еднодушно во борбата 
против османлиската држава и 
во својот залет дошол до Косово, 
кнезот Милан додава: „Во вашиот 
сјаен замав требаше само уште 
чекор налред па да cè развио- 
рат српските победнички бајраци 
и во Приштина, Скопје и Приз
рен, овие стари престолнини на 
Немањиќите, ако не ве претече- 
ше да ви попречи склученото при- 
мирје на 13 јануари оваа годи
на/' (стр. 622)

1878-та година е делумно и го
дина на воени акщш и ослободу- 
вање на повеќе градови и села 
од турското ропство. Малку е за 
чудење што нема ниеден документ 
за самите акции или статистички



податоци за бројот на поднесе- 
ните жртви, за упропастеното сто- 
панство и слично. Тие документа 
на збирката би й дале потполн 
и посестран карактер, поправо би 
ja претставиле посеопфатно и 
поконкретно Србија во 1878 го
дина како што гласи и насловот 
на самата збирка. Без нив обја- 
вените документа носат повеќе 
дипломатско-политички карактер 
и повеќе од тој агол ja осветлу- 
ваат Србија во 1878 година и неј- 
зините стремежи за потполна не- 
зависност.

За приредувачите на оваа збир
ка документи посебен проблем 
претставувало објавувањето на 
таканаречените адреси од неосло- 
бодените краеви упатени до кне- 
зот Милан, со кои овие молеле 
да ce вклучат нивните терито- 
рии во составот на Србија. Има
ме впечаток дека во таа смисла 
приредувачите не ja покажале 
сета своја. критичност во подбо- 
рот на документите. На пример, 
би требало, според нас, да се про
следи во една фуснота една спом- 
ната адреса од името нажителите 
на Кичевската, Дебарската, Охрид- 
ската, Битолската, Кумановска- 
та, Скопската, Тетовската, При- 
лепската нахија со потписите на 
Пеќко Стојковиќ од Дебар, Дес
пот Путниковиќ од Охрид, Коста 
А. Шуменковиќ од Битола, Апос
тол Беговиќ од Велес, Раде Јан- 
ковиќ од Куманово, Спасоје Вел>- 
ковиќ од Скопје, Аџи Зафир од 
Тетово, која на 30 мај 1878 г. 
била предадена на кнезот Ми
лан со молба да се вклучат овие 
нахии во составот на кралството 
Србија. (Стр. 235). Освен Коста

Шуменковиќ, кој не е од Бито- 
ла туку од струшките села, сите 
други потписници се непозыати 
личности, неовластени од нахи- 
ите каде што се родени и кои 
одамна та напуштиле и како пе- 
чалбари се преселиле во Србија, 
ги потпишале овие адреси под 
влијание на владеачките кругови. 
Впрочем, вакви слични адреси, 
подготвени под влијание на за- 
силените пропаганди од Бугарија 
Србија иГрција, испраќале и дру
ги личности директно до самиот 
Берлински конгрес и тоа по не- 
колку од еден ист град со ба- 
рање: да се вклучат во рамки- 
те на српската, или бугарската, 
или грчката држава или да ос- 
танати понатаму во составот на 
турската држава1). Уште во те- 
кот на Српско-турските војни од 
1876 — 1878 година, а особено не- 
посредно по берлинскиот конгрес, 
македонскиот народ повел воору
жена борбаза своето ослободува- 
њ еи за независна држава, изложу- 
вајќиги детално своите Правила 
на востаничкиот комитет во Крес- 
ненското востание не само внат- 
решната организација на својата 
планирана држава, туку и одно- 
сите со своите соседни држави 
по своето ослободување.

Без оглед на овие ситни забе- 
лешки, документите од оваа 
збирка, чијашто основна цел е да 
пополни една голема празнина во 
изворната грата на српската ис
ториографу а, успешно ja изврши- 
ле својата задача. Со содрлсина- 
та и подборот на документите ав- 
торите на најавтентичен начин ус- 
пеаја да не вратат на периодот 
пред 100 години кога се извршил

х) Види подетално за ова кај A. Novotny, Quellen und Studien zur 
Geschichte der Berliner Kongresses 1878, L Bond. Graz — Köln 1957.
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прилично големиот скок во др- 
жавно-правниот развиток на срп- 
скиот народ, проследен и со тери- 
торијалното проширување.

Приложениот регистар на лип
ните и географските имиња кон 
оваа збирка, систематизираниот 
список на писмата и актите, а 
особено единствената приложена

карта во текстот, ко ja ja прет- 
ставува Србија во 1878 година 
со нејзините придобиени терн- 
тории и планираните и нереа- 
лизираните пропшрувања, и на- 
гледно му олеснуваат на читате- 
лот подобро да се снајде во оваа 
обемна збирка.

Љубен ЛАПЕ

ЗНАЧАЩА МОНОГРАФША ЗА KYUTYPHATA И УМЕТНИЧКАТА
ИСТОРША MA ХИЛАНДАР

Димитркје Богдановиќ, Војислав Ј. ѓуриѓ, Дејан ' Медаковиќ 
„Хиландар*', Београд 1978)

Научната литература за Хи
ланд ар, еден од најистакнатитема- 
настири на Света Гора, веке 
двеста годный постојано се зго- 
лемува и денес таа претставува 
вистинска библиотека. Сите об
ласти со кои се поврзува живо- 
тотитраењето наовој српски спо- 
меник, одисторијата, книжевноста 
и монаштвото до ликовната умет- 
ност, подвргнати се на детални 
дроучувања во минатото, но тие 
се и во наше време предмет на 
продлабочувања, нови откривања, 
поттикнувани од неодамна фор- 
мираниот Хилаыдарски одбор кој 
што дејствува при Српската 
академија на науките и уметно 
стите. Меѓутоа, потребата од мо- 
нографско дело каде ке бидат 
обединети позначајните резулта- 
ти и притоа соопштени за поши- 
рок Kpiyr љубители на културата 
и уметноста, одамна е отворена. 
Ова издание на најсоодветен на
чин излегува во пресрет точно 
па таа потреба. Таа задача ja ис
полина тројцата автори на оваа 
книга чии имиња й се добро 
познати на нашата јавност, по-

крај другото, и како истакнати 
истражувачи на Хиландар. Тоа 
се академиците Војислав Ј. Ѓу- 
риќ, Дејан Медаковик, историча- 
ри на уметноста и академиког 
Димитрије Богдановик, историчар 
на книжевноста.

По предговорите кон книгата 
напишани од Павле Савиќ, прет- 
седател на САНУ, и академикот 
Светозар Радојчиќ, во првиот дел 
со инспиративен текст се осврну- 
ва на почетоците на монашкиот 
живот во Света Гора, првите ве
сти за Хиландар и неговата об
нова од основоположителите на 
Неманиќката дикастија (стр. 23- 
30). Особено внимание во овој 
дел на монографиј ата привлеку- 
ва објаснувњето на моиошката 
организација, духовниот живот и 
начинот на управувањето на све- 
тогорските манастири што ќе 
претставува интерес за попшрок 
круг на љубители на културната 
историја.

Д. Богдановик во вториот дел 
на ова поглавје дава мошне ин- 
структивна претстава за „преди- 
сторијата^ на Хиландар во XI и
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