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Во издание на Издавачката ку- 
ќа „Просветен работник*1 од Скоп- 
je при крајот на 1979 година ивле- 
зе од печат книгата пол юреиа- 
ведениот наслов, чии рецензент  
се проф. д-р Бранко Панов и Сло
бодан Мицковиќ, а во уредништ- 
во на Мишо Китаноски.

Авторот на книгата Михајло 
Георгиевски го синтетизира во неа 
македонското книжевно наслед
ство, почнувајќи од XI-οτ, па за- 
клучно со XVIII-OT век.

Книгата содржи седум главы и 
тоа:

I. Книжевното културно-исто- 
риско наследство во Македонија 
во втората половина на IX и по· 
четокот на X век;

II. Зачуваното културно-исто- 
риско книжевно наследство со>  
дадено во Македонија од кра.јот 
на X и почетокот на XI век;

III. Зачуваното книжевно кул- 
турно-историско наследство од Ма
кедонка од XII и XIII век;

IV. Зачувани книжевни култур- 
но-историски споменици од Маке
донка создадени во времето на 
српското владеење, т.е. од XIV 
век;

V. Зачувани книжевни култур- 
но-историски споменици од Маке
дон ка од времето на почетокот 
на турското ропство — XV век;

VI. Зачувани книжевни култур- 
но-историски споменици од Маке
донии а од XVI век и

VII. Зачувани книжевни споме
ници во Македонија од XVII u 
XVIII век.

Книгата во себе ги субсумира 
оние македонски книжевни спо- 
меници кои никнале на територи-

јата на Македонија, почнувајќи 
од XI cè до XVIII-OT век.

Во предговорот на книгата ав
торот забележува дека ова кни
жевно наследство во својот тота- 
литет cè до денес не е целосно 
зачувано, туку е уништувано, а 
додека, пак, од она што останало, 
во XIX-OT и ХХ-от век е еден дел 
разграбена од разните собирачи, 
патешественици и други и е оц- 
несен надвор од Македонија во 
другите земји, така што денес кај 
нас е задржан мал број од овие 
споменици. Во книгата се презен- 
тирани оние позабележителни спо. 
меници од македонското книжев
но наследство во наведениот вре- 
менски интервал до кои дошол 
авторот. Во таа смисла тој истак- 
нува дека и натаму треба да се 
настојува да се приберат или про
учат и оние книжевни споменици 
што не се доволно познати и про  
учени, што би придонело целосно 
да се обработат во една ком
плексна студи ja за оваа мошне 
значајан проблематика од наша- 
та книжевна и културна историја. 
Секако дека овој труд на авторот 
претставува иегова повеќегодиш- 
на дејност што ja посветил во 
средувањето и прочувањето на 
материјалите што имал можност 
да ги собира не само во градо- 
вите во Македонија (Скопје, Ох
рид, Битола и сл.), туку и во Бел
град, Загреб и други места.

Речиси во секоја глава од кни
гата во почетните разгледувања 
авторот се осврнува најнапред на 
историските, социо-политичкиге и 
културните прилики, а во тој кон
текст ги разгледува и појавата и 
настанувањето на одредени кии-
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жевни споменици nito никнале 
на тлото на Македонија.

Во обработката на макецон- 
ските киижевни споменици речи- 
си во сите глави од книгата, исто 
така, се презентирани најоснов- 
ните податоци (името, времето, 
местото на настанувањето, редак- 
цијата, пагинацијата, форматот и 
друго).

Своите почетни разгледувања 
на книгата, авторот ги започнува 
со почетоците на словенската яис- 
меност и книжевност во Македо
нка, вткаени во епохалното дело 
на Кирил и Методиј. Во овој пов 
дел е поместено и книжевного 
културно-историско наследство сс- 
здадено од Климент Охридски, а 
потоа се задржува и на културно- 
историското наследство од Кон
стантин Брегалнички и Црноризец 
Храбар.

Во вториот дел од книгата oö- 
работени се книжевните култур- 
но-историски споменици од Маке
донка напишани со глагол ско 
писмо и ош е што се напишани 
со кирилско писмо од периодот 
на Х-от и XI-от век.

Книжевниге културно-историс- 
ки споменици во Македонија од 
ХП-от и ХШ-от век номестени се 
и поопстојно се разгледуваат во 
третата глава на оваа книга и тоа 
најнапред се обработени спомени- 
ците настанати во ХП-от век, од 
кои малку се зачувани, а погоа 
се осврнува и на оние од ХШ-от 
век кога книжевноста во Маке
донка, како што истакнува и ав
торот, го „доживеала својот про- 
цут“. Имено, во ХШ-от век со 
пропаѓањето на Византиската им
перий а и со формирањето на са- 
мостојните балкански држави со 
претензии над македонската тери- 
торија биле создадени и подруги

услови за развојот на кнйжезно- 
историските споменици.

Додека од позабележителпите 
книжевни споменици на XI-οτ век 
се наведуваат т.н. Македонски 
лист, како нај стар книжевен спо- 
меник со кирилско писмо од Ма
кедонка, кој е еден меѓу првиге 
преводи од грчки на словенски 
јазик, дотогаш од книжевните 
споменици на ХП-от, односно 
ХШ-от век, се наведуваат: Битол- 
скиот триод од ХП-от век, напи
т а н  од македонскиот книжевннк 
Граматик Георги од с. Bana — Де- 
барско; Болонскиот псалтир од 
ХШ-от век, во којшто има запис 
дека истиот книжевен споменик 
е дело на тројцата книжевници: 
Јосиф, Тихота и Белослав, напи
т а н  во с. Рамни, Охридско н 
други.

Периодот на ХШ-от и Х1У-от 
век, поместен во четвртата глава 
од книгата, опфаќа околу 54 спо
меници од македонска редакција 
и 129 споменици со српска редак- 
ција. Како позабележителни кни
жевни споменици во Македонии а 
од тој период, авторот ги одбеле- 
жува следниве: Лесновскиот па- 
ренесис или Ефрем Сирин, напи
тан о  во Лесново; Кратовского 
четвороевангелие од средината на 
XIV-OT век, што се чува во На- 
родната и универзитетска библио
тека „Климент Охридски“ во 
Скоп je и други. Додека, пак, како 
позабележителни книжевни спо
меници од тој период со српска 
редакција, авторот ги одбележу- 
ва: Оливеровиот минеј, напитан 
во 1342 година по порачка на Jo- 
ван Оливер од Лесновскиот кни- 
жевник Станислав, Минхенскыот 
псалтир, којшто претставува еден 
од најважните уметнички книжев-
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ни споменици кај јужнословеи- 
ските народи, а е создаден во 
околината на Скоп je и други.

Периодот на XIV-οτ, о дн о с чо  
XV-OT век разработен е во пегга- 
та глава, најнапред опфаќајќи го 
периодот на навлегувањето на 
турското владеење во Македонија, 
со осврт на прикажаната полож- 
ба на нашиот народ под турско 
ропство во тоа време (со осзрт 
на македонскиот писател Исаи ja 
од Серее), а потоа се презенти- 
рани некой од позабе лелейте л нпге 
книжевни споменици во Македо
н к а  од тој период со македон- 
ска, а и со српска редакција. Од 
книжевните споменици на тој пе
риод, како позначајни, авторот ги 
одбележува: Бдинскиот апостол 
со македонска редакција од 1428 
година; Службениот минеј за јули 
со пролози од Св. Прохор Пчин- 
ски— со српска редакција и дру
ги.

Во шестата глава од книгата 
се обработува периодот на XVI-ot 
век, односно дамаскинарската ли
тература — почнува да се превс- 
дува, со одредено влијание на ма
кедонскиот народен јазик, како 
што истакнува и авторот на кни
гата. Од позабележителните кнз- 
жевни споменици од тој период 
се наведуваат: Крнинскиот (Ки- 
чевски) дамаскин со српско-сло- 
венска редакција, со македониз- 
ми; Слепчанскиот поменик од вп> 
рата половина на XVI-ot век и 
други.

Периодот на појавата на маке- 
донските печатари: Мелетиј Ма
кедонски, Стефан Охридски и 
Некториј Битолски, т.е. Пелаго- 
ниски, кои печателе книги во 
Влашко, е поместен во седмата

глава на книгата. Тоа е перйодат 
на XVII-OT и XVIII-OT век.

За одбележување е и тоа што 
во периодот на XVIII-ot век осо- 
бена културно-просветна актив- 
ност развил дојранчанецот Хряс- 
товор Жефаровиќ, кој во 1741 го
дина во В иена ja отпечатил по> 
натата „Стематографија" (во ко ja 
се застапени грбови на повеќе 
земји, меѓу кои и на Македонија), 
што всушност претставува и 
многу значаен извор за словенска- 
та хералдика. Од XVIII-ot век но- 
забелелсителни книжевни споме
ници се наведуваат: Зборникот на 
Георги Димовиќ на македонски 
јазик, Дамаскинатите на Јосиф 
Брадати и други.

При крајот на книгата авторот 
М. Георгиевски наведува и белен ι- 
ки, кои всушност по одредени 
глави се презентирани, и консул- 
тираните извори. Овие белеижи 
на читателот му овозможуваат 
поаргументирано и поопстојно да 
ги проверува и проучува оддел- 
ните настани. По белешките сле- 
дува и резиме на англиски јазик, 
регистар на поважните лични и- 
миња, како и регистар на гео
графски и други места.

Вкупниот преглед содржи осврт 
на околу 750 книжевни споменн- 
ци, коишто во тоа време никнале 
на тлото на Македонија, а некой 
од нив и денес или се зачувани 
кај нас во Македонија и во дру- 
гите наши републики или се пак 
надвор од нашата земја. Добар 
дел од овие споменици се наоѓаат 
во Народната и унивезритетска 
библиотека „Климент Охридски" 
во Скопје, како и во Архивот па
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Македонија, на Филолошќиот фа- 
култет, а и во другите библио ге- 
ки, архиви и други места во Ma- 
кед они ja.

Ha крајот нотираме дека тру
дов, којшто има историско и кеш- 
жевно значење, може да им по
служи на сите оние што проја-

вуваат професионален интерес за 
проучување на македонското хн.ь 
жевно наследство во временскиот 
интервал од XI до XVIII век, ка- 
ко и на другите читатели што ш  
интересира оваа суштинска проб
лематика.

Александар ИЛИЕВСКИ

JEAN-GEORGES DRETTAS: „LES NÔTRES'', Un exemple de contacts 
interethniques en Macédoine, village de Hrisa* (Grèce). Etudes 

balkaniques. Sofia, 1977/XIII, K q 3, pp. 56—70.

Замислена како студи ja за ди- 
јалектот на Грците во селото Ца- 
кони (Хриса), во долината на ре
ката Мегленица, Воденско, статя- 
јата на Жан-Жорж Дретас (Jean- 
Georges Drettas) ги надмината 
иницијалните рамки и попримила 
карактер на демографска, етно- 
лошка, социолошка и лингвистяч- 
ка студи ja за населението во ова 
село. Студијата е резултат на ис- 
тражувањето што ги извршил ав
торот во текот на двата престола, 
во 1972 и во 1974 година, во се
лото Цакони и е презентирана па 
Ш-от конгрес за балканските и 
југо-источните европски студии, 
одржан во 1974 година во Буку- 
решт. Истата е објавена и во спя- 
санието „Балкански студии“ (Etu- 
des Balkaniques), издадено во Со- 
фија, во 1977 година.

Откако дава основни податоци 
за географската положба на село
то и кус осврт на стопанството, 
главно, земјоделско, Дретас по- 
себно го разгледува етничкиот со 
став на населението. Во врска со 
тоа, тој ги проследува историскя-

те настани и демографските из
мени во оваа облает, почнувајќи 
од 1912 кога е раскината политич- 
ката целина на Македонија и ко
га Воденско е вклучено кон Гр- 
ција. Авторот истакнува дека нај- 
големите демографски движем а 
и етнички промени се случиле од 
1921—1924 година кога, како по- 
следица на грчко-турските дого
вори за размена на населението, 
„ . . .  на местото на Турците во се
лото дошле понтиските Грци". 
Според Дретас, по 1924 година 
Цакони е составено од две групп: 
A. Грци-Понтијци и Б. автохтояо 
население, по потекло од воцен- 
ските села Горно-Пожарско, Са- 
ракиново и од другите околии 
села.

Проучувајќи ги карактеристя- 
ките на двете демографски групп, 
првата со 69, а втората со 96 куќи 
или семејства, авторот доаѓа до 
констатација дека селското на
селение го сочинуваат две потпил- 
но различии етнички групи со од- 
редени „ . . .  културни разлики, ме- 
гу кои најбитна е јазичната“.

* Село Цакони (според Етнографската карта на Воденскиот округ 
од Тодор Симовски).
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