
општата историја на средниот век 
и дека е компонирана од ггексто- 
ви со интересна и репрезентатив
на содржина, уверени сме дека 
истата ќе им послужи корисно не 
само на отудентите на историска- 
та наука и на наставниците на 
сите степени на училиштата туку 
и на учениците во средните учи- 
лишта, особено на оние кои во 
изборната и во насочената наста- 
ва ja  изучуваат општата историја. 
Освен тоа оваа „Хре стом ати ja“ мо- 
же да биде од драгоцена корист 
и за студентите на правните фа- 
култети на кои се изучува исто- 
ријата на државата и прав ото, 
зашто знатен број текстови ток- 
му зборува за државно-правниот 
развиток на одделни европски зем 
ји во средниот век. Исто така од-

браните четива во оваа книга мо- 
жат корисно да им послужат и 
на научните работници кои про- 
јавуваат интересирање за проучу- 
вањето на историската наука, ка- 
ко и на сите други културни твор- 
ци кои се занимаваат со средно- 
вековната историја.

Книгата е од таков карактер и 
од таква содржина што и без на- 
шата препорака, неопходно место 
треба да си најде не само во се- 
која библиотека, пред cè факултет- 
ска и средновековна, туку и во 
библиотеката на секој наставник 
по историја.

Миомир ДАШИЌ

(Древела од српскохрватски јазик 
Ксенија Џидрова-Македонска)

М-р Стојан КИСЕЛИНОВСКИ: „ГРЧКАТА КОЛОНИЗАЦИЈА ВО ЕГЕЈСКА 
МАКЕДОНИЈА (1913—1940)", Скопје, 1981 год.

Во издание на Заводот за уна- 
предување на стопанството на 
СРМ „Самоуправна практика“ — 
Скопје и Институтот за национал- 
на историја — Скопје излезе од 
печат магистерскиот труд на м-р 
Стојан Киселиновски „Грчката ко- 
лонизација во Егејска Македонија 
(1913—1940). Трудот содржи 206 ст- 
раници во кои се внесени два 
анекса и користена литература.

Авторот објавува моцше ин
тересен и значаен период од ис- 
торијата на македонскиот народ. 
Веднаш треба да се наспомене де
ка македрнската историографија 
досега сосем периферно го обрабо- 
тувала овој проблем, така што со 
печатењето на овој труд се здо- 
бивме со нов квалитетен прилог, 
од кој се гледа дека авторот це- 
лосно и извонредно ja  владее ма-

теријата. Во оваа смисла, авторот 
користел литература и на странс- 
ки јазици (грчки и француски), 
архивска документација од Архи- 
вот на CP Македонија, Дипломат- 
скиот архив на министерствохо за 
надворешни работи на Франција 
и друга објавена архивска граѓа 
со што трудот значително добил 
во научната вредност.

Во трудот се прикажани сите 
процеси на миграцијата на маке
донскиот народ од Егејска Маке
донка и укажано е на последи- 
ците што произлегле од тие про
цеси по однос на него. Истовре- 
мено, мошне пластично е прика- 
жана политиката на денационали- 
зацијата и на физичкото ликвиди- 
рање на македонскиот народ од 
страна на грчките влади за време 
на Балканските војни и Првата
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светска војна. Исто така, треба да 
се наспомене дека авторот мошне 
успешно ja  прикажал политиката 
на грчките влади со нивната тен- 
денција за овековечување на за- 
владувањето со егејскиот дел на 
Македоеија. Во тој контекст со- 
гледани се и глобалните интересы 
на балканските буржоазии во врс- 
ка со македонското национално 
прашаьье. Посебно треба да се 
вреднуваат приложените статисти
ки кои успешно се компонирани 
во текстот и даваат јасна претста- 
ва за извонредно значајните миг- 
рациони процеси и колонизација- 
та на Егејска Македонија.

Покрај „Уводот", од 3—7 стра- 
ници, трудот е поделен на четцри 
тлави. Првиот дел има наслов 
„Националната структура на на
селенного во Јужна Маке д они ja 
во почетокот на XX век (1900— 
1913)" од И—38 стр. Таа глава е 
поделена на три подзаглавија. До- 
дека втората глава „Балканските 
војни и Првата светска војна ка- 
ко причина за миграционите дви- 
жења во егејскиот дел на Маке- 
донија", 41—61 стр., има две под- 
заглавија кои ги опфаќаат миров- 
ните договори и миграцијата. „Го- 
лемата грчка колонизации а во егеј 
скиот дел на Македонија во пе- 
риодот од 1923—1928 година", од 
61—123 стр., и третата глава има 
седум подзаглавија каде се даде- 
ни колонизадијата на населението 
и отпорот на народот во Егејска

Македонија. Најнакрајот, во пос- 
ледната чевтрта глава „ Етнограф- 
ските, политичките и економските 
последици на грчката колонизаци- 
ја", од 123—167 стр., е со две под- 
заглавија подредени со римски 
брвеви I, II, III. Потоа -има за- 
клучок, резиме на странски јазик 
(француски и руски), скратеници, 
регистар на лични и географски 
имшьа.

Истовремено, во овој контек
ст, треба да наспоменеме дека се- 
кој дел од .трудот, спрема карак- 
терот на главите, е изнесен во ед- 
на резимирана форма, со соодвет- 
ни заклучоци за проблематиката 
што е предмет во овој труд.

Посебно треба да се истакне 
првиот дел од книгата кој прет- 
ставува особена вредност во даде- 
ната проблематика. Истовремено 
сметаме дека начинот на третира- 
њето и презентирањето на атату- 
сот на македонскиот ј.азик во Ere ј- 
ска Македонија, дретставува при- 
јатна новина и потврда на авто- 
ровите настојувања за целосна се- 
опфатноот на феноменот наречен 
асимилација и денационализадија 
на еден народ. Најнакрај авторот 
донесува и новини во ставот на 
КПГ во однос на македонското 
национално прашаьье, кое, како 
централно балканско нерешен о 
прашање, претставуваше еден се- 
риозен cassus belli за балкански
те народи.
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